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Úvodní slovo

� Výroční�rok�2012�jsme�
přijali� jako� jedinečnou� příležitost� pohlédnout� zpět� ke�
kořenům,� ke� sdílení� všeho� dobrého,� co� nás� za� dvacet�
let�života�v�mateřských�centrech�a�deset�let�spolupráce�
v� Síti�MC�potkalo,� stejně� tak� jako� příhodnou�možnost�
upozornit�širokou�veřejnost�na�mnohovrstevnatý�přínos�
mateřských� center� pro� rodinu� i� společnost� a� posílit�
roli� primární� prevence� patologických� jevů� v� rodině�
a�společnosti.

Bohaté� programy� v� jednotlivých� mateřských� centrech�
na� komunitní,� krajské� i� celorepublikové� úrovni� nám�
všem� dopřály� jedinečné� chvíle� k� osobnímu� setkání,�
ke� sdílení,� k� povzbuzení� k� další� práci� Sítě� MC�
i�samotných�center.

Děkujeme� všem,� kdo� přispěli� k� sounáležitosti� velké�
rodině�mateřských�center!

— Rut Kolínská, Kateřina Kulhánková Čejková, 
Martina Smejkalová, Hana Vodrážková, 

Ivana Lhotáková – 
členky prezidia Sítě MC

— Ráda bych vyjádřila svoji obrovskou podporu vaší práci, neboť to, co 
děláte, demonstruje sílu všech aktivit, organizovaných zdola – přímo 
od lidí a občanské společnosti. Přesně o to totiž v životě jde, aby si lidé 
vzájemně pomáhali, hledali řešení svých potíží sami ve vzájemné spolupráci 
a poskytovali solidaritu a společenství všem generacím. Zvláště naléhavé je 
to v tomto roce, který je mj. i rokem mezigenerační solidarity. A nesmírně 
důležité je to právě v době, kdy slovo a význam slova „rodina“ velmi upadá, 
ztrácí svoji hodnotu a stává se v české společnosti prázdným pojmem. 
Tomu musíme zabránit a snažit o pravý opak, tedy o to, dát české rodině 
a všemu, co s ní souvisí, opět ten tradiční význam a vážnost.

Vždyť rodina, a prostředí, ve kterém vyrůstáme, je základ pro to, jakým 
způsobem se potom každý z nás uplatní v dalším životě. A mateřská role 
ženy je to, co bychom měli podporovat ze všeho nejvíce.

Jsem nesmírně ráda, že právě mateřská centra jsou ta společenství, kterým 
se to daří již dvacet let. Svědčí o tom i to, že se staly nedílnou součástí života 
české společnosti a českých rodin. Já přeji vám všem, celé Síti mateřských 
center a všem, kteří zde aktivně působíte, vše nejlepší, mnoho dalších let 
úspěšné práce a především hodně optimismu do budoucna. Vaše existence 
i práce je nesmírně potřebná.

— Monika Šimůnková, 
zmocněnkyně pro lidská práva 

ze zdravice na IV. kongresu Sítě mateřských center
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Poslání sítě MC

— Garance Sítě MC je součástí Etic-
kého kodexu Sítě MC schváleného 
valnou hromadou 2007.

— Mateřská centra začala půso-
bit v České republice od roku 1992, 
na základě dlouhodobé spolupráce 
v neformální síti vzniklo v roce 2002 
občanské sdružení Síť mateřských 
center.

— Síť MC posiluje občanský život 
komunity, hodnoty rodiny a mezi-
generačních vztahů, úlohu rodičů, 
mateřskou a otcovskou roli ve spo-
lečnosti, podporuje právní ochranu 
rodiny, mateřství a rovných příleži-
tostí pro všechny, usiluje o zdravý 
život ve zdravém prostředí.

— Síť MC poskytuje svým čle-
nům podporu a metodické vedení, 
pomáhá vzniku nových MC, pořá-
dá semináře a konference, spolu- 
pracuje se státními i nestátními 
organizacemi i se zahraničními 
subjekty podobného zaměření.

GaranCe sítě MC

SEZNAM ČLENŮ SÍTĚ MC O. S. 
KE DNI 11. 6. 2013

Babický�drak
Babice�u�Říčan

MC�Bakovánek
Bakov�n.�Jizerou

Centrum�pro�rodinu�Pohoda
Bašť

MC�Benátky
Benátky�n.�Jizerou

MC�Hvězdička
Benešov

MC�Klubíčko
Benešov�n.�Černou

RC�Medvídek
Benešov�n.�Ploučnicí

MC�Velrybka
Bílá�Lhota

MC�Žirafa
Bílovice�n.�Svitavou

Klub�Ratolest�při�Oblastní�
charitě�Blansko
Blansko

MC�Kapřík
Blatná

Balónky
Blažovice

Bobeš
Bohumín

RC�Slůně
Bohumín

MC�Kuličky
Bohuňovice

MRC�Nebojsa
Bojkovice

K�a�MC�Jílovice
Borovany

MC�Boskovice
Boskovice

Brandýský�Matýsek
Brandýs�n.�Labem

MC�Loučka
Brno

Rolnička�Černovice
Brno

MC�Sedmikráska
Brno-Nový�Lískovec

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

Název mateřského centra ani rozsah jeho 
činnosti není rozhodující.
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RC�MáTáta
Brno-Řečkovice

MRC�Skřítci
Bruntál

Klubík�Břeclav�–�CpR
Břeclav

MC�Pampeliška
Březnice

Mateřské�a�komunitní�
centrum�Kocourek
Březová�n.�Svitavou

MC�Buštěhradský�pelíšek
Buštěhrad

Centrum�pro�rodiče�s�dětmi�Kopretina
Bystřice�n.�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

Rosa�rodinné�centrum
Česká�Třebová

MC�Leporelo
České�Budějovice

MC�Máj
České�Budějovice

KRC�Petrklíč
České�Budějovice

RC�Rozárka
České�Budějovice

Mateřský�klub�Piškůtek
České�Velenice

MC�Kostička
Český�Brod

RC�Krumlík
Český�Krumlov

VÝroČní roK 2012

—   Výjimečný rok 2012 jsme všichni prožívali ve víru oslav 20. výročí od 
založení prvního mateřského centra v České republice a 10. výročí vzniku 
formální Sítě mateřských center o. s., která do té doby spolupracovala 
pouze na neformální bázi.

 n Webová štafeta pro MC

Od�začátku� roku,�vždy� týdenní�prezentace�MC�ze�dvou 
krajů� na� webových� stránkách� Sítě� MC,� pokračovala�
podle� harmonogramu.� Koordinace� štafety� –� Linda�
Pačesová.

 n Putování Od centra k centru 
nebo S očima navrch hlavy

Cílem�bylo�zvýšení�partnerské�spolupráce�mezi�centry,�
povzbudit�centra�k�vzájemným�návštěvám.�Nakonec�se�
podařilo� celkem� zorganizovat� 72� různých� menších� či�
větších�programů.

 n Prezentace výročí na festivalech, 
městských slavnostech

Minimálně� 32� MC� využilo� příležitosti� k� představení�
vlastní�činnosti� i�Sítě�MC�partnerské�spolupráce�s�dal-
šími�organizacemi.

 n Konference Mateřská centra 
jako součást rodinné politiky

Síť� MC� ve� spolupráci� s� Moravskoslezským,�
Olomouckým� a� Zlínským� krajem� uspořádala�
2.�4.�2012� v� Olomouci� konferenci� s� cílem� otevřít� dis-
kusi� nad� souvislostmi� přínosu� mateřských� center�
a� jejich� udržitelnosti� jako� nástroje� primární� prevence�
patologických�jevů�v�rodině�i�společnosti�mezi�předsta-
viteli�krajů,�obcí,�MPSV�a�odborníky.�Za�účasti�zástupců�
z� mateřských� center� pak� následně� hledat� možnosti�
jejich�udržitelnosti�v�kontextu�změn�prorodinné�politiky.

 n IV. kongres 
Sítě mateřských center

Kongres� pod� hlavičkou� „Fenomén� mateřských�
center� po� dvaceti� letech“� završil� 16.�–�17.�listopadu�
2012� výroční� oslavy.� Pestrý� program� nabídl� histo-
rické� a� mezinárodní� souvislosti� MC,� ocenění� práce�
MC,�přiblížil�rovné�příležitosti�a�umožnil�burzu�inspirací.�
Příjemné� zpestření� poskytl� kulturní� program� –� čtení�
Michala�Viewega,�„mužský�balet“�z�mateřského�centra�
Jablíčko�v�Lysicích�a�skupina�Yellow�Sisters.

Pracovní� skupina� ve� složení� Lenka� Ackermannová,�
Romana� Baborová,� Rut� Kolínská� a� Linda� Pačesová�
pod� vedením� Slávky� Nejedlé� nejen� připravila�
výroční� aktivity� na� celý� rok,� ale� také� po� celý� rok� akti-
vity� koordinovala.� Slávka� shrnula� důvody� oslav� slovy: 
„Šlo� o� mimořádnou� příležitost� k� propagaci� myšlenky�
MC�a�jejího�významu�pro�společnost�a�rodinu�na�všech�
úrovních�(státní�správa,�samospráva�i�veřejnost),�stejně�
tak�šlo�i�o�mimořádnou�příležitost�k�rozvinutí�a�upevnění�
spolupráce�mezi�MC�v�kraji.�A�navíc�nás�to�baví!“

Původní� plány� pracovní� skupiny� „létaly“� tak� trochu�
v� nedostižných� výšinách,� ale� kdo� nesní� o� dálavách,�
nepřekročí� vlastní�práh.�Malé�ohlédnutí� a� výčet� všeho,�
co� se� odehrálo,� nakonec� přináší� obdivuhodný� záběr�
událostí,� a� to� zejména� v� porovnání� výše� rozpočtu� jed-
notlivých�akcí�(občas�pouhá�nula!).

Dovolujeme� si� parafrázovat� hodnocení� IV.� kongresu�
jedné� z� účastnic:� „Děkujeme� za� krásný� rok� plný� pod-
nětných� informací,� příjemných� lidí� a� zejména� energie�
a� přesvědčení� o� tom,� že� to,� o� co� se� snažíme,� není�
zbytečné� plýtvání� časem,� přestože� to� mnohdy� není�
veřejností� přijímáno� tak,� jak� bychom� si� přáli� a� jak� by�
si� zasloužilo.� Energie� výročního� roku� přišla� v� pravou�
chvíli.“

Velké� poděkování� směřujeme� též� k� celé� pracovní 
skupině�v�čele�se�Slávkou�Nejedlou.

SOuhrN AKTIVIT 
NA CELOSTáTNÍ, KrAjSKé 
I MÍSTNÍ úrOVNI

 n Putovní výstava Sítě 
MC Než vypukne požár

Výstava� prezentuje� přínos�mateřských� center� v� oblasti�
primární� prevence� patologických� jevů� v� rodině� a� spo-
lečnosti,� práci� MC� založenou� na� principu� sociální 
práce� svépomocných� skupin,� stejně� tak� zdůrazňuje�
roli� MC� v� životě� komunity� a� mezigeneračního� pro-
pojování.� Putovní� výstava� odstartovala� 9.�1.�2012� na�
MPSV� a� posléze� putovala� do� dalších�míst,� 23� výstav�
uspořádala� jednotlivá� MC� a� 6� bylo� celokrajských�
(Praha,� Karlovarský,� Jihočeský,� Olomoucký,� Liberecký�
a�Plzeňský�kraj).
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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

MC�Dolní�Cerekev
Dolní�Cerekev

MC�(CPR)�Benjamínek
Domažlice

RaMC�Kráčmerka
Domažlice

Centrum�pro�rodinu�Dokolečka
Doubravčice

Kolokoč�–�o.�s.�pro�děti�a�mládež
Drnovice

MC�DUPY�DUB
Dub�u�Prachatic

Klub�malých�Dubáčků
Dubá

Srdíčko�o.�s.�–�Centrum�pro�rodinu
Dubňany

MC�Žirafa
Dvůr�Králové�n.�Labem

MC�Klubíčko
Frenštát�p.�Radhoštěm

Klub�maminek�Broučci
Frýdek-Místek

RC�Kolečko
Frýdlant�n.�Ostravicí

RC�Majáček
Havířov�Podlesí

MC�Brtnice
Havlíčkův�Brod

MC�Zvoneček
Havlíčkův�Brod

služby ČlenůM

— V běžných aktivitách Sítě MC vycházelo vedení spolu s výkonným 
týmem z pětileté koncepce schválené valnou hromadou 2007 (Strategické 
cíle a koncepce rozvoje Sítě MC o. s.) a navzdory finanční nepřízni, kterou 
způsobila především stále klesající podpora MPSV, se snažilo naplňovat cíle 
rozvoje.

 n Konzultace a poradenské 
služby MC

Aktivity� na� zvyšování� odborné� kapacity� a� zkvalitnění�
služeb� pro� rodinu� v�MC� ležely� na� bedrech� především�
krajských� koordinátorek,� přispěly� další� zaměstnankyně�
Sítě�MC�včetně�externích�spolupracovníků,�a� to�přede-
vším� prostřednictvím� telefonické� či� e-mailové� komu-
nikace,� veškeré� důležité� informace� jsme� aktualizovali�
v�uzavřené�sekci�na�webových�stránkách

 n Vzdělávání pro mateřská centra

Vzdělávací�nabídka�zahrnovala�vedle�seminářů�v�rámci�
projektů� podpořených� z� ESF� celkem� 45� vzdělávacích�
akcí�zaměřených�jednak�na�práci�s�rodinou�(28)�a�také�
na� profesionalizaci� vedení� mateřských� center� (17).�
Celkem�11�seminářů�se�uskutečnilo�v�Praze�a�34�v�jed-
notlivých�krajích.

Vzdělávací� nabídky� využilo� 826� osob,� kterým� byla�
zároveň�poskytnuta�péče�o�211�dětí.

V�roce�2012�získala�Síť�MC�akreditaci�Rekvalifikačního�
kurzu�Péče�o�děti�ve�věku�od�0�do�10�let.

 n Společná setkávání 
v MC a v krajích

Aktivita� probíhala� ve� všech� krajích�ČR.�Krajské� koordi-
nátorky�uspořádaly�81�akcí,�které�byly�zaměřeny�přímo�
na�cílovou�skupinu�rodičů,�na�zlepšování�kvality�služeb�
pro�rodinu�v�MC�i�na�přenos�a�šíření�informací,�přede-
vším�aktualit�v�oblasti�práce�s�rodinou.�Jednalo�se�pře-
devším�o�programy�pro�rodiče�s�dětmi�(slavnosti�rodiny,�
posilování� rodičovských� kompetencí� a� dovedností�
apod.),� diskuse� s� odborníky� především� na� téma� pre-
vence�patologických�jevů�v�rodině�a�kulaté�stoly�s�před-
staviteli� krajů,� součástí� těchto� setkání� byla� i� putovní�
výstava� Než� vypukne� požár� s� příklady� dobré� praxe 
na�poli�primární�prevence.

Celkem� se� všech� programů� zúčastnilo� 4 991� rodičů�
a�doprovodný�program�byl�poskytnut�1 545�dětem.

 n Krajská střediska

Základní�činnost�Sítě�MC�stojí�na� týmu�krajských�koor-
dinátorek�a�škálu�jejich�aktivit�odráží�dobrá�spolupráce�
s� mateřskými� centry.� Nedostatek� finančních� zdrojů�
vedl�vedení�Sítě�MC�k�nesnadnému�rozhodnutí,�a�sice�
přidělit� dvěma� krajským� koordinátorkám� péči� o� dva�
kraje,� a� tak� Lenka� Ackermannová� nyní� pracuje� nejen�
v� Libereckém,� ale� také� v� Ústeckám� kraji� a� Bohdana�
Sonet� přibrala� ke� Zlínskému� kraji� i� Olomoucký.� Na�
jednu� stranu� spojení� krajů� znamená� větší� zátěž� pro�
krajské� koordinátorky,� na� stranu�druhou�přináší� příleži-
tost�k�bližší�spolupráci�MC�z�obou�krajů.

Síť�MC�staví�na�vzájemném�sdílení�a�spolupráci,�která�
napomáhá� k� inovaci� služeb� pro� rodinu� v�MC.� Krajské�
koordinátorky� uspořádaly� 26� regionálních� setkání,�
z�toho�5�jich�bylo�vícedenních�pro�celé�rodiny�s�dětmi�
zaměřených� jak� na� posilování� rodičovských� kompe-
tencí,� tak� i� na� posilování� kompetencí� pracovnic/íků�
s�cílovou�skupinou�rodin.�Celkem�se�setkání�zúčastnilo�
365�dospělých�a�143�dětí�využilo�paralelního�programu.

Krajské�koordinátorky�rovněž�uskutečnily�81�akcí,�které�
byly� zaměřeny� přímo� na� cílovou� skupinu� rodičů,� na�
zlepšování�kvality�služeb�pro� rodinu�v�MC�i�na�přenos�
a� šíření� informací,� především� aktualit� v� oblasti� práce�
s�rodinou.�Jednalo�se�především�o�programy�pro�rodiče�
s�dětmi�(slavnosti�rodiny,�posilování�rodičovských�kom-
petencí� a�dovedností� apod.),�diskuse�s�odborníky�pře-
devším�na� téma�prevence�patologických� jevů�v� rodině�
a� kulaté� stoly� s� představiteli� krajů,� součástí� těchto�
setkání�byla�i�putovní�výstava�Než�vypukne�požár�s�pří-
klady�dobré�praxe�na�poli�primární�prevence.�Celkem�se�
programů� zúčastnilo� 4 991� rodičů� a� doprovodný� pro-
gram�byl�poskytnut�1 545�dětem.

Podrobnosti o činnosti v jednotlivých krajích při-
náší krajské koordinátorky v samostatné kapitole 
ČINNOST SÍTĚ MC V jEDNOTLIVÝCh KrAjÍCh.
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Centrum�Mateřídouška�o.�s.
Hejnice

MC�Ententyky
Heršpice�(Slavkov�u�Brna)

Rodičovské�centrum�Radovánek
Heřmanův�Městec

MC�Hluboká�nad�Vltavou
Hluboká�n.�Vltavou

Rodinný�klub�Motýlek
Hodkovice�n.�Mohelkou

Centrum�pro�rodinu�Hodonín
Hodonín

MC�Srdíčko
Holešov-Všetuly

Rodinné�a�vzdělávací�
centrum�Holoubek
Holice�v�Čechách

MC�Klubíčko
Horní�Cerekev

Rodinný�klub�Pohoda
Horoměřice

MC�Hořováček
Hořovice

RC�zaHRÁTka�v�r.�2008�Hostík
Hostivice

Mája
Hošťka

Rodinné�centrum�
Pohoda�/�PROSTOR�PRO,�o.�s.
Hradec�Králové

KMC�Sedmikráska
Hradec�Králové

MC�Žirafa
Hradec�Králové

RC�Domeček
Hradec�Králové�3

MC�Dráček
Hranice

MC�Andílci
Hrotovice

MC�Cipísek
Hustopeče

MC�Klubíčko
Cheb

RC�oHRÁTka
Chlumčany

MC�Sluníčka
Chlumec�u�Ústí�n.�Labem

 n Vnitřní informační systém

Webové� stránky� www.materska-centra.cz� slouží� jako�
základní� informační� zdroj� široké� veřejnosti� a� zároveň�
využíváme� interní� sekci� pro� detailní� poradenství� či�
vnitřní� sdělení� pro� členy� Sítě� MC.� Obdobně� slouží�
i�krajské�podstránky.

Členskou� základnu� informujeme� prostřednictvím� celo-
republikových� i�krajských�mailinglistů,�v�průběhu�roku�
2012� na� ně� odešlo� 41� Úterních� dopisů� s� novinkami�

a�nabídkami�Sítě�MC,�krajské�koordinátorky�informovaly�
každý� měsíc� o� činnosti� krajského� střediska� ve� svých�
Krakolistech.� Postupně� se� stává� komunikačním� pro-
storem�také�stránka�na�Facebooku.

Vedení�Sítě�MC�a�zaměstnancům�slouží�ke�komunikaci�
Intranet� a� nově� jsme� začali� využívat� sdílený� kalendář�
a�dokumenty.
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1. PrOjEKTY NA ZáKLADNÍ ČINNOST SÍTĚ MC
RC�Beránek
Choceň

MC�Kamínek
Choceň

Dětský�klub�U�Broučka
Chomutov

MC�Kolibřík
Chomutov

Mateřský�klub
Chotěboř

Mama�klub
Chrudim

RC�Chvaletice
Chvaletice

RC�Měsíční�houpačka
Ivančice

Ivanovický�rarášek
Ivanovice�na�Hané

MC�Jablíčko
Jablonec�n.�Nisou

RC�Jablíčko
Jablonné�n.�Orlicí

Mateřský�klub�Rozmarýnek
Jaroměř

M�a�RC�Dymáček
Jedovnice

MC�Pohádka
Jesenice�u�Prahy

MC�Krteček�Jeseník
Jeseník

MC�Tudyznudy
Jevany

RC�Palouček
Jevíčko

MC�Kapička
Jičín

MC�Rodinka
Jilemnice

MC�Permoníček
Jílové�u�Prahy

MC�Jinečáček
Jince

Mantulie�o.�s.
Jindřichovice�p.�smrkem

MC�Koťátko
Jiříkov�/�Rumburk

MC�RADKA
Kadaň

ProjeKty

2. PrOjEKTY FINANCOVANé Z Eu

Výčet�činností�v�rámci�projektu�a�s�ním�spojená�statis-
tika�uvádí�pouze�data�na�základě�prezenčních�listin.�Síť�
MC� zorganizovala� v� rámci� projektu� celkem� 152� akcí�
a�programů�pro�15 652�rodičů�a�zároveň�poskytla�péči�
o� jejich�9 101�dětí.�Projekt� však� zasáhl�mnohem�širší�
spektrum� osob,� a� to� zejména� díky� akcím� nabízeným�
široké�veřejnosti�především�v�rámci�kampaní.

Výsledky projektu a jeho přínos přibližuje 
značná část výroční zprávy za rok 2012.
 
Manažerka projektu:�Mgr.�Rut�Kolínská
Termín realizace:�1.�1.�–�31.�12.�2012

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

 n Síť mateřských center 
– záruka kvality služeb pro rodinu 
v mateřských centrech

Síť� MC� –� nositelka� statutu� uznané� střešní� organizace�
MPSV�2010�–�2012�–�zaměřila�projekt�na�metodickou,�
edukační�a�poradenskou�činnost�tak,�aby�vedla�ke�stabi-
litě�Sítě�MC�i�jednotlivých�mateřských�center.

realizované aktivity v roce 2012: 

•� Vzdělávací�aktivity�–�besedy,�workshopy,�konzultace
•� Konzultace�a�poradenské�služby�MC
•� Metodické�vedení�MC
•� Kampaně
•� Vzdělávání�pro�krajské�koordinátorky

 n Krok k zaměstnání

Cíl:�Projekt�reagoval�na�finanční�krizi�spojenou�s�růstem�
nezaměstnanosti,� podporoval� alternativní� formy� práce�
a�motivoval� rodiče�pečující�o�děti�k�aktivnímu�hledání�
vhodného�zaměstnání.�Byl�realizován�v�7�krajích�České�
republiky� (Moravskoslezský,� Středočeský,� Zlínský,�
Královéhradecký,�Ústecký,�Olomoucký�a�Vysočina).

V dubnu 2012 dospěl projekt ke svému konci. 
Co vše jsme v rámci projektu realizovali?

realizované aktivity v roce 2012:
•� 7�akreditovaných�rekvalifikačních�kurzů�Péče�o�děti�

ve�věku�od�3�do�15�let�v�7�krajích.�Rekvalifikací�
se�zúčastnilo�112�osob,�103�osob�kurz�úspěšně�
dokončilo�a�získalo�osvědčení�s�celostátní�platností.

•� 10�vzdělávacích�seminářů�Zpět�do�zaměstnání�
(původně�jich�bylo�plánováno�7,�ale�díky�finančním�
úsporám�jsme�připravili�ještě�3�semináře�
navíc)�–�zúčastnilo�se�jich�134�osob.

•� 21�úspěšným�absolventkám�rekvalifikačního�
kurzu�zprostředkovala�Síť�MC�pracovní�
místo�pečovatelky�na�poloviční�úvazek�ve�
21�mateřských�centrech�a�66�%�z�nich�si�
pracovní�místo�udrželo�i�po�ukončení�projektu.

•� 1 295�osob�z�řad�cílových�skupin�projektu�
využilo�individuální�poradenství,�vyčerpáno�
bylo�2 446�hodin�z�celkových�2 450�hodin�
určených�na�poradenské�konzultace.

 
Manažerka projektu:�Mgr.�Klára�Vlková
Termín realizace:�1.�5.�2010�–�30.�4.�2012
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 n Krok za krokem

Cíl:�Hlavním�cílem�projektu�je�rozvoj�
a�podpora�inovativních�forem�péče�o�dítě.

realizované aktivity v roce 2012:
•� V�provozovnách�partnerů�v�Ostravě,�Karviné�

a�Havířově�byly�denně�v�provozu�tři�
miniškolky,�kde�bylo�po�dobu�projektu�
pečováno�o�děti�496�rodičů.�Pro�zájemkyně�
o�profesi�pečovatelky�proběhly�vzdělávací�
aktivity.�Nevýznamnějšími�byly�3�rekvalifikační�
kurzy�Pečovatelka�o�děti�od�3�do�10�let�ve�
Středočeském�a�Zlínském�kraji�a�Pracovník�
v�sociálních�službách�v�Moravskoslezském�
kraji,�které�úspěšně�ukončilo�45�osob.�Dále�
proběhly�dvoudenní�kurzy�Pečovatelského�
minima,�kterého�se�zúčastnilo�117�matek.�
Účastnice�kurzů�se�následně�mohly�evidovat�
v�Databázi�pečovatelek,�která�je�na�webu�Sítě.

•� Pro�zaměstnavatele�byly�realizovány�semináře,�
kde�byli�seznámeni�se�základními�informacemi�
potřebnými�pro�provoz�miniškolky.�Všem�
93�účastníkům�semináře�i�dalším�zájemcům�
byla�k�dispozici�brožura�metodiky�Krok�za�krokem�
k�vybudování�zařízení�pro�předškolní�děti.

 
Manažerka projektu:�Mgr.�Lenka�Kalniková
Termín realizace:�1.�11.�2010�–�30.�4.�2013

RC�Budíček
Kaplice

MC�Karlovy�Vary
Karlovy�Vary

Centrum�pro�rodinu�Sluníčko
Karviná-Nové�Město

RC�Slůně
Kelč

RC�Kladno
Kladno

MC�Kněžice
Kněžice

RC�Hvězdička
Kolín�III

MC�Srdíčko
Konice

RC�Kolečko
Kostelec�n.�Černými�lesy

MC�Cvrček
Kostelec�n.�Orlicí

Dětský�klub�Kamarád
Kostomlaty�n.�Labem

MC�Mezeráček
Kounice

RC�Knoflíček
Kouřim

MC�EMMA
Králíky

MC�Neználek
Kralupy�n.�Vltavou

MC�Klubíčko
Kroměříž

MC�Permoníček�o.�s.
Krupka

MC�Klub�Křemílek
Křemže

MC�Domeček�Křenovice
Křenovice

MaRC�Smrček�o�s
Křtiny

MC�Kučeráček
Kučerov,�okr.�Vyškov

Chocholík�–�klub�rodičů�v�Kunštátě
Kunštát

RC�Špalíček
Kutná�Hora

Klub�maminek�Kyjov
Kyjov

 n Společnost přátelská rodině

Cíl:� Projekt� je� zaměřený� na� motivaci� zaměstnavatelů�
k� uplatňování� rovných� příležitostí� a� zavádění� opatření�
pro� slaďování� rodinného� a� pracovního� života� jejich�
zaměstnanců.�Důraz�je�kladen�na�rodinu�v�každé�životní�
fázi,�tzn.�na�všechny�generace�a�jejich�potřeby.�Projekt�
je�realizován�v�celé�České�republice�mimo�hl.�m.�Prahy.

realizované aktivity v roce 2012:

1. V� rámci� projektu� bylo� realizováno� rozsáhlé�
dotazníkové�šetření�mezi� zaměstnavateli� zaměřené�
na� zavádění� a� využívání� opatření� ke� slaďování�
rodinného� a� pracovního� života� a� na� uplatňování�
rovných� příležitostí� žen� a�mužů.� Zúčastnilo� se� ho�
534� zaměstnavatelů,� výsledky� mapování� odhalily�
přetrvávající�neznalost�a�neochotu�zavádět�flexibilní�
pracovní�podmínky.

2. Inovovali� jsme� webové� stránky� projektu�
www.familyfriendly.cz,� ačkoli� tato� položka� byla�
z� rozpočtu� projektu� poskytovatelem� dotace�
vyškrtnuta� jako� zbytná� s� odůvodněním,� že�
stránky� již�máme.�Web� však� potřeboval� rozsáhlou�
rekonstrukci� a� nový� design,� oboje� se� podařilo�
připravit.

3. Vypracovali� jsme� novou� metodiku� soutěže�
Společnost� přátelská� rodině.� Tato� položka�
byla� rovněž� škrtnuta� z� rozpočtu� s� tím,� že�
metodika� již� existuje,� vzhledem� k� potřebě� soutěž�
profesionalizovat� však� bylo� nutné� metodiku�
vypracovat� znovu.� Nakonec� ji� připravil� projektový�
tým�ve�svém�volném�čase.

4. Realizovali� jsme� první� z� pěti� workshopů� pro�
zaměstnavatele,� lektorovali� ho� Mgr.� Rut� Kolínská�
a�Ing.�Petr�Pavlík,�Ph.D.

 
Manažerka projektu:�Mgr.�Klára�Vlková
Termín realizace:�1.�3.�2012�–�28.�2.�2015

Projekty�Krok�k�zaměstnání,�Krok�za�krokem�a�Společnost�přátelská�rodině�jsou�financovány�z�prostředků�ESF�prostřednictvím�
Operačního�programu�Lidské�zdroje�a�zaměstnanost�a�státního�rozpočtu�ČR.
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 n Vzdělávací program neziskového 
sektoru v jihomoravském kraji

Cílem�projektu�bylo�rozšíření�a�zkvalitnění�nabídky�dal-
šího�vzdělávání�pro�lektory�z�oblasti�neziskového�sektoru 
v�Jihomoravském�kraji.

realizované aktivity v roce 2012:

Realizace�pilotních�kurzů�Lektor�metodiky�neziskových�
organizací,� vydání� stejnojmenné� metodické� příručky�
a�výukového�CD.

Projekt� Vzdělávací� program� neziskového� sektoru�
si� během� své� realizace� v� letech� 2010� až� 2012� kladl�
za� cíl� rozšířit� a� zkvalitnit� nabídku� dalšího� vzdělávání�
pro� lektory� neziskových� organizací� v� Jihomoravském�
kraji.� S� velkou� podporou� samotných� pracovníků� a� lek-
torů�neziskovek�vznikl�ucelený�pilotní�kurz�Lektor�meto-
diky�neziskových�organizací,�který�v�roce�2012�dospěl�
do� finiše.� Více� jak� 50� osob� úspěšně� absolvovalo� dva�
kurzy� v� Brně� a� v� Tišnově.� Celý� tým� odborníků,� který�
v�kurzu�přednášel,� se�podílel�na� tvorbě�metodické�pří-
ručky.� Příručka� přehledně� shrnuje� náplň� kurzu� a� sou-
časně� může� sloužit� k� samostudiu� všech,� kteří� chtějí�
sami� lektorovat.�Nedílnou�součástí�metodické�příručky�
je�výukové�CD,�které�obsahuje�interaktivní�test.�Projekt�
byl�velmi�úspěšný�a�kladně�přijatý�v�neziskových�orga-
nizacích�v�JMK.
 
Manažerka projektu:�MgA.�Romana�Baborová
Termín realizace:�1.�9.�2010�–�30.�6.�2012

 n Trvalé vzdělávání pro rozvoj 
a zachování konkurenceschopnosti

Cílem� projektu� je� rozvoj� a� prohloubení� nabídky� dal-
šího� vzdělávání� v� neziskovém� sektoru� a� posílení� infor-
movanosti�o�významu�a�nabídce�vzdělávání�NNO�v�Kraji�
Vysočina� tak,� aby� byla� posílena� konkurenceschopnost�
jednotlivých�účastníků�vzdělávání�a�udržitelnost�samot-
ných�neziskových�organizací.

realizované aktivity v roce 2012:
•� Byly�realizovány�zbývající�3�z�20�seminářů�

1.�etapy�realizace�vzdělávacího�programu�
„Management�a�udržitelnost�NNO“�pro�
30�osob�v�Havlíčkově�Brodě�a�v�Třebíči.

•� Nově�vytvořený�vzdělávací�program�byl�pilotně�
ověřen�na�skupině�30�pracovníků/ic�a�dalších�
osob�činných�v�NNO�v�Kraji�Vysočina.�Pilotní�
program�sestával�z�18�seminářů�a�probíhal�
v�Jihlavě�a�v�Třebíči.�Lektory�byli�absolventi�
1.�etapy�realizace�vzdělávacího�programu.

•� Na�podzim�roku�2012�byla�zahájena�
tvorba�metodické�příručky�k�vzdělávacímu�
programu�„Management�a�udržitelnost�NNO“�
a�interaktivního�DVD,�které�bude�její�součástí.

 
Manažerka projektu: Lucie Plešková
Termín realizace: 1. 2. 2011 – 31.�1.�2014

MC�Dětský�svět
Lanškroun

Domeček�KpraD
Lány

MC�Rakováček
Laškov�(Raková�u�Konice)

RC�Běloušek
Lázně�Bělohrad

Na�Rovině
Lázně�Bohdaneč�(Pardubice)

RC�u�Myšáka
Lázně�Toušeň

MC�Ledňáček
Ledeč�n.�Sázavou

RC�Mozaika
Letohrad

RC�Lhenice
Lhenice

Rodinné�a�mateřské�centrum�
Lhota�pod�Libčany
Lhota�p.�Libčany

MC�Čmelák
Liberec

RC�Žirafa
Liberec

MC�Krteček
Liberec�1

Centrum�volného�času�Arabela
Liberec�23

MC�Libísek
Libina

MC�Lidičky,�o.�s.
Lidice

MC�Klubíčko
Litoměřice

RC�Litomyšl
Litomyšl

MC�Rybička
Litovel

MC�pro�rodiny�se�zdravotně�
postiženými�dětmi�Klubíčko
Litvínov

MC�Dudlík
Lomnice�n.�Popelkou

RC�Lomnické�Klubíčko
Lomnice�n.�Lužnicí

RC�Puclík
Louny

Projekty�Vzdělávací�program�neziskového�sektoru�v�Jihomoravském�kraji�a�Trvalé�vzdělávání�
pro�rozvoj�a�zachování�konkurenceschopnosti�jsou�financovány�z�prostředků�ESF�prostřednictvím�
Operačního�programu�Vzdělávání�pro�konkurenceschopnost�a�státního�rozpočtu�ČR.

Vzdělávací�program�neziskového�sektoru�v�Jihomoravském�kraji�je�financován�z�projektu�č.�
CZ.1.07/3.2.04/01.0 042�GG�OP�VK�Jihomoravského�kraje�a�TVRZ�z�projektu�č.�CZ.1.07/3.2.09/02.0 030.
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 n Grundtship LSP

Mother Centers developing support structures 
for active volunteer involvement

Záměr� projektu� směřuje� k� posilování� kompetencí� part-
nerských� organizací� prostřednictvím� výměny� zkuše-
ností� a� sdílení� dobré� praxe� mezi� jednotlivými� part-
nery,� k� začlenění� zahraničních� zkušeností� do� chodu�
organizací� a� posílení� mezinárodní� spolupráce� mateř-
ských� center.� Mateřská� centra� mají� přes� kulturní, 
velikostní,� ekonomické� i� zeměpisné� rozdílnosti� jedno�
společné� –� vytvářejí� podmínky� a� prostor� pro� rodiny�
s�dětmi,�které�se�zde�mohou�setkávat,�učit�se�a�sdílet.�
MC�pečují�o�komunitu�pro�všechny�bez�rozdílu,�respek-
tují� odlišnosti� a� povzbuzují� ke� zvyšování� kompetencí�
jednotlivců�v�rodině�i�komunitě.

Do� projektu� se� zapojilo� 12� partnerů� z� 10� zemí�
(Bulharsko,� Česká� republika,� Holandsko,� Itálie,�
Německo,� Maďarsko,� Polsko,� Rakousko,� Slovensko,�
Turecko).

Síť�MC� se� podílí� na� projektu� 24�mezinárodními�mobi-
litami�a�v�květnu�2013�budeme�hostit�závěrečnou�kon-
ferenci.

realizované mobility v roce 2012:
•� Přenos�české�zkušenosti�se�síťováním�

v�Polsku�(březen,�Varšava,�2�osoby)
•� Studijní�cesta�a�sdílení�dobré�praxe�

v�bulharských�romských�mateřských�centrech�
(duben,�Stara�Zagora,�Sandanski,�2�osoby)

•� Workshop�Principy�komunikační�metody�LSP�
v�Holandsku�(červen,�Schoorl,�11�osob),

•� Výměna�zkušeností�s�polskými,�
slovenskými�a�maďarskými�mateřskými�
centry�(říjen,�Varšava,�2�osoby)

•� Účast�na�jednání�bavorské�sítě�MC,�sdílení�
zkušeností�s�německými,�polskými�a�maďarskými�
centry�(listopad,�Mnichov,�4�osoby).

Celkem bylo v roce 2012 při 5 zahraničních cestách 
realizováno 21 mobilit, prostřídalo se 9 zaměst-
nankyň Sítě MC a 7 účastnic z jednotlivých MC.
Manažerka projektu:�Marcela�Bradová
Termín realizace:�1.�8.�2011�–�31.�7.�2013

Projekt�je�financován�v�rámci�Programu�celoživotního�
učení�Grundtvig�–�projekty�partnerství.

RC�Klásek
Lutín

MC�Parníček
Lysá�n.�Labem

Lysické�MC�Jablíčko
Lysice

RC�U�Rosničky
Malenovice

RC�Kašpárek�Mělník
Mělník

RC�Chloumek
Mělník

RC�Milovice
Milovice-Mladá

RC�Kulíšek
Mladá�Boleslav

Společnost�pro�aktivní�rodinu
Mnichovice

MC�Oáza
Mníšek�p.�Brdy

Vrabčák�Moravany�o.�s.
Moravany

MC�Sluníčko
Moravská�Třebová

Rodinné�centrum�Korálky
Moravské�Budějovice

MC�DUHOVÁ�ŠKOLIČKA
Most

MC�Barborka
Most

MC�pojďte�si�k�nám�hrát�Most,�o.�s.
Most

MC�Mukařov-sko
Mukařov

Klub�SUN�Náchod�(Dětský�
klub�Hopsáček)
Náchod

MC�Nechanice�o.�s.
Nechanice

RC�Zvoneček
Nejdek

MC�Beruška
Nepomuk

RC�Myšák
Neratovice

MC�YMCA�Neveklov
Neveklov
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PřEhLED KAMPANÍ

 n Křídla a kořeny naší 
rodiny (1. – 31. 5. 2012)

Síť�MC�upozornila�kampaní�na�důležitost� rodiny�v�sou-
časné�době,�ve�které�se�uprostřed�požadavků�na�výkon,�
spotřebu� a� individuální� potřeby� ztrácí� hodnota� rodiny�
a� vztahů� jejích� jednotlivých� členů,� včetně� mezigene-
račního� propojování.� Název� kampaně� vychází� z� para-
fráze� citátu� „Děti� by�měly�dostat� od� svých� rodičů�dvě�
věci:�kořeny�a�křídla“�(Johann�Wolfgang�Göthe).�Kořeny�
směřují�do�minulosti�k�našim�prarodičům�a�křídla�upo-
zorňují� na� zodpovědnost,� která� zavazuje� každého,� kdo�
přijímá�úkol�rodičovství.

MC�Lístek
Nové�Město�na�Moravě

MC�Na�zámečku
Nové�Město�n.�Metují

MC�Korálek
Nové�Město�p.�Smrkem

Proficio,�o.�s.
Nový�Jičín

M-centrum
Nový�jičín

MC�Svítání
Nymburk

DC�Sluníčko
Odolená�Voda

Olešnické�MC�Hastrmánek
Olešnice

MC�Heřmánek
Olomouc

Waldorfské�mateřské�centrum�Waldík
Olomouc

MC�Provázek
Olomouc-Nové�Sady

Neškola
Opava

R�a�KC�Chaloupka�o.�s.
Ostrava

Rodičovské�centrum�Klubíčko
Ostrava-Bělský�Les

RC�Kaštánek
Ostrava-Poruba

MC�Rodinka
Ostrava�Nová�ves

MC�Ostrůvek
Ostrov

MC�Sovička
Pacov

RC�Kašpárek
Pardubice

Rodinné�integrační�centrum
Pardubice

Rodičovské�centrum�Dubínek
Pardubice

Herna�Sluníčko
Pardubice

MC�Pramínek
Pečky

MC�Kvítek
Písek

 n Táta dneska frčí (1. – 17. 6. 2012)

Síť�MC�od� roku�2007�cíleně�posiluje� roli�otce�ve�spo-
lečnosti� a� motivaci� otců� k� většímu� zapojení� do�
života� rodin,� komunit� a� mateřských� center.� V� rámci�
Evropského� roku� aktivního� stárnutí� a� mezigenerační�
solidarity�byla� kampaň�specificky� zaměřena�mezigene-
račně�na�táty�a�dědy.

V roce 2012 jsme se soustředili 
na tři základní témata:

1. rodina�včetně�mezigeneračního�kontextu,

2. prostředí�příznivé�životu,

3. společnost�přátelská�rodině.

Díky�kampaním�se�podařilo�prosadit�mnohé�
změny�na�podporu�příznivých�podmínek�
života�rodin�a�činnosti�mateřských�center.

Na celorepublikových kampaních Sítě 
MC se podílelo celkem 162 mateřských 
center za účasti 16 672 osob (dospělých 
9 470 a 7 202 dětí) z toho jich 500 patřilo 
k přípravným a realizačním týmům.

— Kampaně Sítě mateřských center upozorňují systematicky od roku 
2004 na existenci MC a na podmínky života rodin v jednotlivých obcích 
a krajích i celé republice.

 n Město pro děti 
(I. etapa 1. – 30. 4. 2012 
a II. etapa 15. 9. – 15. 10. 2012)

Síť�MC�vnímá�životní�prostředí�v�obcích�s�ohledem�na�
děti�jako�mnohovrstevnatou�problematiku,�v�rámci�kam-
paně� MC� spolu� s� představiteli� obcí� hledala� cesty� ke�
zlepšení�konkrétních�podmínek�v�dané�obci�a�na�základě�
výsledků�případně�také�přímo�podávala�návrhy�na�jejich�
realizaci.

KaMPaně
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 n Soutěž Obec přátelská rodině

Soutěž�Obec�přátelská�rodině�se�zrodila�jako�„dítě“�stej-
nojmenné� kampaně�Sítě�MC� a� od� roku� 2009� ji� vyhla-
šuje�MPSV�spolu�s�námi,�se�Stálou�komisí�pro�rodinu�
Poslanecké�sněmovny�Parlamentu�ČR�a�Asociací�center�
pro�rodinu�a�nově� i�Svazem�měst�a�obcí.�Soutěž�moti-
vuje�MC�k�navázání�či�prohloubení�spolupráce�s�před-
staviteli�obcí.
Za Síť MC se podílely na hodnocení:�Marcela�Bradová,�
Petra�Benešová,�Hana�Cinková,�Jiřina�Chlebovská

Rut�Kolínská�byla�jmenovaná�členkou�hodnoticí�komise�
jako�představitelka�Síťě�MC�–� tedy� jednoho� z� vyhlašo-
vatelů�soutěže.

 n Mezinárodní kampaň 
MINE – 10-10-12

Cíl�kampaně�vystihuje�motto�„Potkej�svět�v�mateřských�
centrech“,� jedná� se� o� zviditelnění� fenoménu� mateř-
ských� center� a� o� posílení� sounáležitosti� jednotlivých�
MC� v� mezinárodní� pospolitosti� –� propojení� s� centry�
v� různých� zemích,� dozvědět� se� každým� rokem� více�
o� jedné� z� těchto� zemí,� lépe� porozumět� všednímu�
životu� tamních�matek� a� rodin� a� vzájemně� se� od� sebe�
učit.�V�roce�2012�se�pozornost�soustředila�na�Českou 
republiku.�  

Metodické vedení kampaní:�Rut�Kolínská
Koordinace a zpracování závěrečných zpráv:
Lucie�Nemešová

MC�Plzeňské�panenky
Plzeň

MC�Barvínek
Plzeň

Středisko�křesťanské�pomoci�DUHA
Plzeň

Centrum�pro�rodinu�Vinice
Plzeň

RC�Vlnka
Plzeň

MC�Jablíčko
Plzeň

CeDR�(Centrum�dětí�a�rodičů)
Plzeň-Bolevec

MC�Skřítek�Pěbrady
P.ěbrady

MC�MaMiNa
Police�n.�Metují

MaTami
Polička

Stonožka
Polná

RC�Baráček
Praha

MC�Korunka
Praha

RC�MUM
Praha

RK�Ulitka
Praha

MC�Pranínek
Praha

RC�Jahůdka
Praha

RC�Paleček
Praha

RC�YMCA
Praha�1

Komunitní�centrum�Kampa
Praha�1

MC�Domeček
Praha�11�-�Jižní�Město

MC�Vítejte-Welcome
Praha�14

KC�Maják
Praha�2

Nová�trojka
Praha�3

 n Čtvero ročních období 
(1. 11. – 16. 12. 2012)

Síť�MC�kampaní�přispěla�k�Evropskému�roku�aktivního�
stáří�a�mezigenerační�solidarity.�V�rámci�kampaně�jsme�
provedli�dotazníkové�šetření,�které�mapovalo�stav�zapo-
jování�generace�prarodičů�do�MC.

Shrnutí výsledků šetření:

Mezigenerační� spolupráce� v� MC� je� výhodná� pro� obě�
strany.� Senioři� se� rádi� zapojují,� ať� již� v� rámci� pravi-
delných�programů�nebo� jednorázových�akcí�pro�celou�
rodinu,�či�jako�výpomoc�v�MC.�Nepřipadají�si�pak�neu-
žiteční� a� osamocení,� když� třeba� nemají� vlastní� vnou-
čata� nablízku.� Mateřské� centrum� tak� může� nahrazovat�
absenci�vlastní�rodiny�či�přátel.�Na�druhé�straně�je�spo-
lečné�soužití�rovněž�přínosné�pro�mladou�generaci�a�její�
rozvoj.�Přínosné�je�to�rovněž�i�pro�samotné�MC�a�jeho�
vedení,�kdy�se�senioři�mohou�např.�zapojit�do�realizač-
ního� týmu� či� jako� lektoři� a� poskytnout� tak� i� jiný� úhel�
pohledu�na�chod�centra�a�jeho�programy.

 n Společnost přátelská rodině

Síť� MC� oceňuje� od� roku� 2004� organizace,� které� jsou�
vstřícné�rodinám�s�dětmi,�a�zaměstnavatele,�kteří�nabí-
zejí� příznivé� podmínky� pro� slaďování� rodinného� a� pra-
covního� života,� a� to� nejen� rodinám� s� dětmi.� Tradiční�
průběžná�kampaň�SPR�doznala�inovace�v�rámci�stejno-
jmenného�projektu,�který�Síť�MC�realizuje�díky�podpoře�
z�OPLZZ�ESF.

— Síť MC i nadále podpořila partnersky Národní týden manželství, Světový 
a český týden kojení i Týden respektu k porodu.
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PrEZENTACE

V průběhu roku jsme mimo výroční aktivity využili 
již tradičních příležitostí k prezentaci:

•� NGO�Market
•� vyhlašování�soutěže�Obec�přátelská�rodině
•� oceňování�v�rámci�kampaně�Společnost�

přátelská�rodině�v�jednotlivých�krajích
•� na�festivalech�Concentus�Moraviae�a�Zlínské�jaro
•� Využili�jsme�i�nových�příležitostí:
•� Snídaně�s�francouzským�velvyslancem�(8.�3.�2012)
•� zahajovací�a�závěrečná�konference�k�Evropskému�

roku�aktivního�stáří�a�mezigenerační�solidarity
•� konference�Společně�s�dětmi�a�seniory�

v�knihovně�(pořadatel�Národní�knihovna�
a�Městská�knihovna�Chrudim)

•� semináře�pro�zaměstnavatele�v�projektu�Rovnost�
šancí�(Kraj�Vysočina)�v�Třebíči�a�Pelhřimově

•� projekt�Místo�pro�život

PubliC relations a lobby

Dům�pro�motýlky
Praha�4

MC�Balonek
Praha�4

RC�PEXESO
Praha�5

RC�Andílek
Praha�5

MC�Studánka�Zličín
Praha�5�-�Zličín

MC�Máta
Praha�6

MC�Řepík
Praha�6

MC�Liška
Praha�6

Klub�Rybička
Praha�6�-�Sedlec

MC�Ovečka
Praha�7

Kulturní�a�mateřské�centrum�Knoflík
Praha�9

MC�Cirkus
Praha�9�-�Čakovice

Komunitní�centrum�Motýlek
Praha�9�-�Černý�Most

MC�Klubíčko
Praha�9�-�Černý�Most

MC�CoByDup
Praha�9�-�Kbely

MC�Klánovice
Praha�9�-�Klánovice

MC�Sluníčko
Prachatice

MC�Cipísek
Prostějov

KMC�Pastelka
Protivín

MC�Kubíček�Přelouč
Přelouč

MC�Sluníčko
Přerov

Duha�klub�Rodinka
Přerov

CprR�Příbram�–�Jablíčko
Příbram

RC�Dolní�Jirčany�Domeček
Psáry

MéDIA

Zaslouženou� mediální� pozornost� upoutala� hned� na�
počátku� roku� vernisáž� putovní� výstavy� na�MPSV,� a� to�
přímým� vstupem� ČT 24� z� vernisáže� 9.�1.�2012� (Rut�
Kolínská)� a� následně� se� Síť� MC� a� MC� stala� celo-
denním� tématem� vysílání,� stejně� tak� vystoupila� Jiřina 
Chlebovská� v� ranním� vysílání� TV Metropol.� Na� tele-
vizní�obrazovku�se�pak�ještě�Síť�MC�a�MC�dostala�v�prů-
běhu�roku�na�ČT 1�–�Sama doma�a�TV Pětka.

Na� rozhlasových� vlnách� jsme� přiblížili� svoji� činnost�
dvakrát� v� pořadu�Na Bělidle� (ČR 6),� v�Radiožurnálu 
a�několikrát�na�Radiu Proglas

V�rámci�mediálního�partnerství�s�časopisem�Máma a já 
vycházela�pravidelně�každý�měsíc�dvojstránka�časopisu�
s�tématy�kolem�činnosti�mateřských�center.�Vydali�jsme�
10� celorepublikových� tiskových� zpráv� a� k� tomu� vychá-
zela�i�další�v�jednotlivých�krajích.

Stalo�se�již�tradicí,�že�se�na�nás�obracejí�média�s�dotazy�
na� nejrůznější� témata,� často� se� snažíme� předávat 
kontakty� na� jednotlivá� MC,� která� mají� s� dotazovanou�
problematikou�zkušenosti.

SPOLuPráCE S PArTNErY V ráMCI ČESKé rEPuBLIKY

Síť�MC�se�dlouhodobě�zaměřuje�na�partnerskou�spolu-
práci� s� organizacemi� s�podobným� zaměřením.�V� roce�
2012�jsme�se�soustředili�také�na�partnerství�s�jednotli-
vými�odborníky�na�problematiku�rodiny.�Do�kolokvia�se�
nám� podařilo� zapojit� odborníky� v� oblasti� psychologie,�
sociologie,�práva,�personalistiky.

I� nadále� pokračuje� spolupráce� s� vysokými� ško-
lami� v�podobě�konzultací,� stáží� a� vedení�bakalářských�
i� diplomových� prací,� kdy� Síť� MC� je� přijímaná� jako 
nositelka�know-how�mateřských�center�v�ČR.

Dlouhodobá partnerská spolupráce:
•� Asistence�o.�s.�–�Praha�bezbariérová
•� Asociace�center�pro�rodinu�–�OPR,�

rodičovské�kompetence
•� Centrum�Generace�–�kampaň�NTM
•� Concentus�Moravie�–�kampaň�Táta�dneska�frčí
•� Evropský�institut�–�Euroklíč
•� Genders�Studies�–�Slaďování�

rodinného�a�profesního�života
•� Hnutí�Duha�–�Velká�výzva
•� Hnutí�za�aktivní�mateřství�–�zlepšení�

služeb�v�českém�porodnictví
•� LMC�s.�r.�o.�a�Flexibilni.cz�–�alternativní�formy�

práce�a�partnerská�spolupráce�na�projektu
•� Národní�rada�pro�postižné�–�mobilita�Euroklíč�–�

v�Jihomoravském,�Karlovarském,�Olomouckém,�
Pardubickém,�Plzeňském�a�Středočeském�kraji

•� Odsouzeni.cz�–�podpora�iniciativy�
za�rozvoj�náhradní�péče

•� Spolek�pro�obnovu�venkova�
ČR�–�prorodinná�politika

Síť�MC�je�členem�Asociace�pro�rovné�příležitosti.
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Centrum�pro�rodiče�s�dětmi�Kopretina
Radotín�n.�Oslavou

MC�Motýlek
Rájec-Jestřábí

MC�Paleček
Rakovník

MC�Krakonošátka
Rokytnice�n.�Jizerou

MC�Rampušáček
Rokytnice�v�Orlických�horách

MC�Matýsek
Roudnice�n.�Labem

Klub�maminek�Pohádka
Rousínov

MC�Čechyňka
Rousínov

MC�Kruháčci
Rousínov

MC�Rožálek
Roztoky�u�Prahy

MC�Rozmarýnek
Rožmitál�p.�Třemšínem

MC�Kolovrátek
Rožnov�P.�Radhoštěm

MC�Rudňáček
Rudná

MC�Větrník
Rumburk

MC�Jája
Rychnov�n.�Kněžnou

MC�Mraveniště
Říčany

MC�PUTTI
Sázava

MC�Petrklíč
Sedlčany

Centrum�pro�rodinu�M.E.D.�o.�s.
Semily

Rybička
Slaný

MC�Slavičín
Slavičín

RC�Zdroj
Slavonice

MC�Sobík
Soběslav

BC�Robinson�Sokolov
Sokolov

SPOLuPráCE S PArTNErY V ZAhrANIČÍ

 n MINE

Spolupráce� s� mezinárodní� sítí� MC� MINE� pokračo-
vala� zejména� díky�mezinárodního� projektu� Grundtship�
LSP.� Členky� prezidia� (Rut� Kolínská,� Hana� Vodrážková)�
a� členky� realizačního� týmu�projektu� (Marcela�Bradová,�
Jiřina�Chlebovská)�se�zúčastnily�12.�6.�2012�valné�hro-
mady� MINE� v� Holandsku.�3.�mezinárodní� den� mateř-
ských� center� 10-10-12� byl� zaměřen� na� Českou�
republiku.

 n GrOOTS International 
a huairou komise

Členství� v� GROOTS� International� přináší� nejen� inspi-
raci� a� podporu,� ale� také� se� od� nás� očekává� sdílení�
dobré� praxe� z� naší� činnosti� na�mezinárodní� platformě.�
Rut� Kolínská� prezentovala� historii� a� vývoj� Sítě�MC� na�
workshopu� „Grassroots� Leadership�Dialogue“� a� zkuše-
nosti� ze� spolupráce� Sítě� MC� s� politickými� představi-
teli�na�12.�Fóru�AWID�(Association�for�Women’s�Rights�
in� Development)� 16.�–�22.�dubna.� Rut� Klínská� a� Lucie�
Nemešová� se� rovněž� zúčastnily� GWIA� (Grassroots�
Woman� International� Academy)� a� WUF� (World� Urban�
Forum)�29.�srpna�8.�–�5.�září�v�Neapoli.

Globální� facilitátorka� Sandy� Schilen� přiijela� podpořit�
činnost�Sítě�MC�a�mateřských�center�na�IV.�kongres�Sítě�
MC�16.�–�17.�listopadu.
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OS�Brouček
Solnice

RC�Čtyřlístek
Staré�Město

RC�Dráček
Starý�Plzenec

MC�Mája
Stod

MC�Beruška
Strakonice

MC�Lodička
Stránčice

MC�Klokánek
Strážnice

MC�Medvídek
Sušice

Krteček
Svatobořice-Mistřín

MC�Rolnička
Světlá�n.�Sázavou

Centrum�pro�rodiče�s�dětmi�Kopretina
Světlá�n.�Sázavou,�
Radošínská�Svratka

MC�Ferda�Svitávka,�o.�s.
Svitava

MRC�Krůček
Svitavy

MC�Škvoreček
Škvorec

MC�Žirafa
Štenberk

MC�Žabka
Štětí

MC�Komínkov
Šumperk

MC�Brouček
Šumperk

Rodičovské�centrum�RADOST
Tábor

RC�KATka
Tachov

MDC�Maják
Tanvald

RC�Telč�(Krteček�)
Telč

MC�Klobouk�Diakonie
Terezín

LOBBY

Naplňovat�poslání�Sítě�MC�–�posilování�hodnot�komu-
nitního�života,� rodiny�a�mezigeneračních�vztahů,�úlohy�
rodičů,�mateřské�a�otcovské�role�ve�společnosti�a�pod-
poru� právní� ochrany� rodiny,� mateřství� a� rovných� pří-
ležitostí�pro�všechny�–�vyžaduje�mimo� jiné� i� trpělivou 
spolupráci�se�státní�správou�a�samosprávou.

Síť MC byla zastoupena v celorepublikových 
orgánech:
•� Rada�vlády�pro�rovné�příležitosti�(Rut�Kolínská)
•� Výbor�RVRP�pro�slaďování�pracovního�a�rodinného�

života�(Rut�Kolínská�–�předsedkyně)
•� Monitorovací�výbor�OPLZZ�(Rut�

Kolínská�–�jmenovaná�RVRP)
•� Pracovní�skupina�pro�evaluace�(Klára�Vlková)
•� Stálá�komise�pro�rodinu�poslanecké�sněmovny�

Parlamentu�ČR�–�Síť�MC�jako�stálý�host
•� Pracovní�skupina�k�Evropskému�roku�

aktivního�stárnutí�a�mezigenerační�solidarity�
(Rut�Kolínská,�Romana�Baborová)

 n Spolupráce s MPSV

Náměstek�ing.�David�Kafka�zaštítil�výstavu�k�20.�výročí�
vzniku� MC� v� ČR� a� 10.�výročí� založení� Sítě� MC�
a�následnou�besedu�u�kulatého�stolu�na�MPSV.

Ředitel� odboru� rodiny� a� ochrany� práv� dětí� PhDr.�
Miloslav� Macela� se� zúčastnil� konference� tří� krajů�
v�Olomouci.�S�M.�Macelou�jsme�jednali�také�o�novém�
systému� podpory� fungující� rodiny� a� směřování� pro-
rodinné� politiky� –� zúčastnili� jsme� se� debaty� o� její�
koncepci.

 n úřad vlády – zmocněnkyně 
pro lidská práva

Zmocněnkyně� pro� liská� práva� Monika� Šimůnková� se�
účastnila� jak� besedy� u� kulatého� stolu� 9.�ledna,� tak�
i�setkání�kolokvia�odborníků.

 n Stálá komise pro rodinu PS PČr

Pravidelně� jsme� se� účastnili� jednání� a� navázali� jsme�
kontakt�s�jednotlivými�členy�komise.

 n Partnerská spolupráce s krajskou 
a místní správou a samosprávou

Spolupráce� s�představiteli� státní� správy� a� samosprávy�
na�úrovni�krajů�a�obcí�jsme�tradičně�zahájili�rozesláním�
tradičního�Tříkrálového�dopisu.

Dlouhodobé�působení�krajských�koordinátorek�přineslo 
ovoce� –� krom� toho,� že� se� v� mnohých� krajích� staly�
respektovanými�osobnostmi,�docílily�podepsání�smlou- 
vy� o� spolupráci� v� Karlovarském� a� Plzeňském� kraji� či�
rozšíření�Eurolíče�do�dalších�krajů.
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RC�Těšánek�–�Na�Myšáku�o.�s.
Těšany

MC�Studánka
Tišnov

MC�Človíček�NEBOJSA
Trhové�Sviny

MC�KAROlinka
Trutnov

Montessori�Ovečka�vzdělávací�
rodinné�centrum
Trutnov

Rodičovské�Centrum�Domeček
Třebechovice�p.�Orebem

Třebíčské�centrum�o.�s.
Třebíč

Centrum�DaR
Třebíč

Sluníčko�–�Mateřské�centrum�Třinec
Třinec�5

RC�Bouda�s�Klubem�Boudička
Turnov

Centrum�pro�rodinu�Náruč
Turnov

MC�Motýlek
Týnec�n.�Sázavou

MC�Ratolest
Týniště�n.�Orlicí

Centrum�pro�rodinu�Beruška
Uherský�Brod

RC�Klíček
Unhošť

MC�Ježeček
Uničov

MC�Sluníčko
Uničov

Baby�Club
Ústí�n.�Labem

MC�Ovečka�(CPR�Archa)
Ústí�n.�Labem

MC�Medvídek
Ústí�n.�Orlicí

RC�Srdíčko
Ústí�n.�Orlicí

Valašské�Klobouky
Valašské�Klobouky

Centrum�pro�rodiče�s�dětmi�Kopretina
Velké�Meziříčí

 — Partnerská spolupráce vyžaduje trpělivost 
a stálé hledání nových cest, většinou i neúměrnou 

časovou investici, přináší nečekané zvraty a její výsledky nikdy 
nelze odhadnout. Přesto víme, že bez otevřené spolupráce a otevírání 

témat nelze prosazovat lepší podmínky pro život rodin.
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 n Výrok auditora 

— Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Síť mateřských center o. s. 
k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních 
toků za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

— Za společnost: AUDISA SERVICE s. r. o., licence KA ČR: 486
Ing. Josef Špeta, číslo osvědčení: 0 062

Datum: 23. 5. 2013

Přehled hosPodaření

RC�Motýlek
Velké�Opatovice

Čmelda
Velký�Týnec

RC�Semaforáček
Veselí�n.�Lužnicí

Školička
Veselí�n.�Moravou

MC�Vikýrek
Vikýřovice

RC�Vilémov
Vilémov

Rodinné�centrum�Čtyřlístek
Višňové�u�Znojma

MaRC�Beruška
Vizovice

RC�Světýlka
Vlašim

MC�Duha
Vodňany

Rodinné�centrum�Havránek
Vojkovice-Veltrusy

MC�Kopretina
Vrchlabí

RMC�Vsetín
Vsetín

MC�Beránek
Všestary

Centrum�pro�rodinu�Kujebáček
Vysoké�Mýto

MC�Radost
Vyškov

MC�Pohádka
YMCA�Ústí�n.�Labem

MC�Broučci
YMCA�Ústí�n.�Labem

Hnízdo,�MRC�Zábřeh
Zábřeh

Čtyřlístek�Zákupy,�o.�s.
Zákupy

MC�Zbirožský�kvítek
Zbiroh

Amálka�Zdíkov�a�CVČ
Zdíkov

DOMINO
Zlín

DC�Beruška
Zlín

hospodářský výsledek 2012 Kč

ZTráTA -640

Náklady 2012

provozní náklady 3 070 714

 materiál 220 037

kancelářské�potřeby 69 559

DDHM�do�40�tisíc 0

potraviny 22 006

ostatní�materiál 128 472

 nemateriálové náklady 2 798 853

voda,�energie,�teplo 63 087

opravy�a�udržování 9 120

cestovní�náhrady 390 340

telefony 153 821

internet 6 081

poštovné 17 896

právní�služby,�audity 90 300

odborné�služby,�
semináře,�setkání

618 839

nájemné 274 713

mzdové�příspěvky�
mateřským�centrům

162 198

ostatní�služby,�
projektové�náklady

1 012 458

 ostatní náklady 51 824

daně�a�poplatky 1 000

kurzové�ztráty 14 591

pojištění 12 517

bankovní�poplatky 23 563

ostatní�náklady 153

mzdové náklady 6 388 696
mzdové�náklady�–�mzdy 3 745 760

mzdové�náklady�–�DPČ 107 275

mzdové�náklady�–�DPP 1 249 005

zákonné�sociální�pojištění 1 267 596

neschopenky 3 326

zákonné�pojištění�Kooperativa 15 734

Náklady celkem v Kč 9 459 410

Výnosy 2012

tržby za vlastní činnost 455 315

členské příspěvky 327 366

bankovní úroky 675

kurzové zisky 277

ostatní příjmy 14 819

 dary 238 954

GROOTS�International 215 954

Ostatní�drobné�dary 23 000

 dotace  8 421 364

MPSV�–�podpora�rodiny 1 356 000

MPSV�–�ESF�OPLZZ:�Společnost�
přátelská�rodině

1 003 356

MPSV�–�ESF�OPLZZ:�Krok�k�zaměstnání 673 797

MPSV�–�ESF�OPLZZ:�Krok�za�krokem 2 070 479

MŠMT�–�OPVK�–�Jihomoravský�kraj 1 944 407

MŠMT�–�OPVK�–�Kraj�Vysočina:�TVRZ 946 325

Dotace�Jihočeský�kraj 8 000

Dotace�Plzeňský�kraj 100 000

Dotace�Liberecký�kraj 100 000

Dotace�Jihomoravský�kraj 110 000

Dotace�Karlovarský�kraj 49 000

Dotace�Olomoucký�kraj 60 000

Výnosy celkem v Kč 9 458 770
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Podali jsme 5 projektů, dva z nich byly úspěšné.

Podařilo� se� nám� získat� finanční� podporu� na� IV.� kon-
gres� ve� výši�23 000,–�Kč� (firmy:�Lenka Zavoralová – 
ALTIMA,�Patagoine s. r. o.,�Plínky.cz,�Darkmay s. r. o.,�
HIPP Czech s. r. o. Starchild),� Barokní refektář 
poskytl� prostory� za� příznivou� cenu� a� firma�
Crystalis s. r. o.�pitný�režim�zdarma.

Za� spolupráci� na� dotazníkovém� šetření� jsme� získali 
od� INTENSITY s. r. o.�30 000,–� Kč� a� dále� 1 200� lahví�
Kojenecké vody Rajec�0,75l�pro�mateřská�centra.

Těší nás, že stále trvá spolupráce v podpoře 
služeb, které mohou mateřská centra využívat 
za lepších podmínek či zdarma: 

•� Seznam.cz 
prezentace�zdarma�Sítě�MC�
a�jednotlivých�členů�na�Firmy.cz

•� Pojištění pro MC 
smlouva�s�pojišťovnou�Generalli�na�pojištění�
pro�členská�MC�za�zvýhodněné�ceny

•� BOZP a PO pro MC 
smlouva�s�firmou�CIVOP�na�dodávku�BOZP�
a�PO�pro�MC�za�zvýhodněnou�cenu

•� iMagic, s. r. o. 
webhosting�webových�stránek�
materska-centra.cz�zdarma

•� IBM 
lektor�konverzace�v�angličtině�pro�
zaměstnance�Sítě�MC�zdarma

•� PILA – Public Interest Lawyers Association 
Probono�právní�servis�pro�Síť�MC�a�MC

Na�závěr�s�velkou�úctou�jmenujeme�našeho 
věrného�měsíčního�přispěvatele 
Zdeňka Rouse.

Fundraising

RC�Maceška
Znojmo

MC�Setkání
Zruč�n.�Sázavou

RC�Pohoda
Žamberk

MC�Štěstí,�o.�s.
Žandov

RC�Sedmikráska�Žatec
Žatec

Centrum�pro�rodiče�s�dětmi�Kopretina
Žďár�n.�Sázavou

RC�Srdíčko
Žďár�n.�Sázavou

Cpr�Doubravka
Ždírec�n.�Doubravou

Robátko
Židlochovice

— Na poli hledání a získávání finančních zdrojů jsme využívali osvědčených 
cest v podobě psaní projektů v rámci výzev ESF i cestiček v oblasti firemního 
dárcovství a pustili jsme se také na nám dosud neznámou cestu partnerské 
spolupráce se ziskovým sektorem.
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OrGáNY SÍTĚ MC

 n Prezidium
•� prezidentka�(statutární�zástupkyně) 

Rut Kolínská (1)
•� 1.�viceprezidentka�(statutární�zástupkyně) 

Kateřina Kulhánková Čejková (2)
•� viceprezidentka 

Martina Smejkalová (3)
•� viceprezidentka 

Hana Vodrážková (4)
•� viceprezidentka 

Ivana Lhotáková (5)

lidé v síti

 n Kontrolní komise

•� Monika�Čuhelová
•� Michaela�Rejnová
•� Hana�Švíková
•� Jana�Šťastná

 n Zaměstnanci Sítě MC

Vedení� Sítě� MC� se� zaměřilo� na� podporu� výkonného�
týmu�Sítě�MC.� Tým�pražské� kanceláře� se� scházel� pra-
videlně�jedenkrát�měsíčně.�Čtyřikrát�se�sešly�na�poradu�
a� individuální� konzultace� krajské� koordinátorky.� Díky�
programu�Grundtvig� se� téměř� celý� výkonný� tým�mohl�
zúčastnit� týdenního� workshopu� komunikační� metody�
LSP� v� Holandsku.� Členky� výkonného� týmu� dostávaly�
různé�příležitosti�k�individuálnímu�vzdělávání�na�základě�
jejich� specifického� zaměření,� krajské� koordinátorky�
měly�navíc�společné�semináře.

Ke� sdílení� zkušeností� a� nabytých� informací� sloužil�
Intranet� a� vzájemnou� komunikaci� značně� usnadnilo�
zavedení�systému�sdílených�dokumentů.

Vedení� Sítě� MC� podporuje� své� zaměstnankyně�
rovněž� podporou� flexibilních� a� alternativních� forem�
práce� –� různé� úvazky,� pracovní� dobu� podle� jejich�
potřeby,�možnost�práce�z�domova.

 n Výkonný tým

Pražská kancelář (různé pracovní úvazky):
•� Marcela Bradová (6)

finanční�kontrolorka,�správce�účtů�Sítě�MC
•� Jana Burešová (7)

administrativní�pracovnice
•� Romana Baborová (8)

manažerka�projektu�Vzdělávací�
program�NNO�v�JM�kraji

•� Nadja Juričková
administrativní�pracovnice,�(do�31.�3.)

•� Lenka Kalniková
manažerka�projektu�Krok�za�krokem
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•� Rut Kolínská (1)
manažerka�projektu�MPSV,�PR

•� Lucie Nemešová (9)
administrativní�pracovnice�(od�1.�4.)

•� Pavlína Novotná (10)
finanční�manažerka

•� Vít Novotný
správce�IT

•� Lucie Plešková (11)
manažerka�projektu�Šance�a�TVRZ,�psaní�projektů

•� Gabriela Burianová (Richterová) (12)
řízení�a�úprava�webových�stránek

•� Klára Vlková (13)
manažerka�projektu�Krok�k�zaměstnání

 n Krajské koordinátorky

•� Lenka Ackermannová (14)
•� Romana Baborová (8)
•� Martina Baranová�(15)�(do�31.�11.�2012)
•� Petra Benešová (16)
•� Hana Cinková (17)
•� Daria Čapková (18)

(koordinátorka�aktivit�projektu�TVRZ)
•� Markéta Horáková (19)

(koordinátorka�projektu�Vzdělávací�
program�NNO�v�JM�kraji)

•� Jiřina Chlebovská (20)
(manažerka�krajských�koordinátorek)

•� Andrea Kulíková�(do�31.�4.�2012)
•� Irena Macháčková (21)
•� Bohuslava Nejedlá (22)
•� Lucie Opletalová�(23)�(do�31.�5.�2012)
•� Bohdana Sonet (24)
•� Linda Pačesová (25)
•� Hana Šnajdrová (26)
•� Renata Höklová�(27)�(od�2013)
•� Petra Radová (28)�(od�2013)

Část�krajských�koordinátorek�se�rovněž�podílela 
na�realizaci�projektů�Sítě�MC�v�jednotlivých�krajích.

 n Dobrovolníci

Mezi�první�dobrovolnice�větší�či�menší�měrou 
patří�již�tradičně�všechny�členky�výkonného 
týmu,�často�i�jejich�partneři�i�další�rodinní 
příslušníci.�Kromě�nich�přispívá�Síti�MC 
různými�službami�řada�přátel 
a�sympatizantů.
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— Vděčíme všem, kdo naši práci oceňují a podporují nás – laskavým slovem 
počínaje a finanční podporou konče. Není snadné najít nejvhodnější způsob 
poděkování, tak se vší pokorou děkujeme:

Výroční�zprávu�dokončujeme�v�době,�kdy�máme�přibližný�přehled�o�našich�možnostech�v�roce�2013,�a�tak�víc�než�
tušíme,�že�se�nebude�jednat�o�snadný�rok�a�to�nejen�kvůli�nedostatku�finančních�zdrojů�na�základní�činnost,�ale�
také�s�ohledem�na�celkový�vývoj�vnějšího�prostředí�–�především�politického,�legislativního�a�klimatického.

Nezbývá� než� přijmout� běh� událostí� jako� velkou� výzvu� k� hledání� nových� cest� v�mateřských� centrech,� v�Síti�MC�
i�na�všech�místech,�kam�naše�činnost�dopadá.

Zkusme�uchopit�nesmírnou�kapacitu,�která�se�skrývá�v�poslání�mateřských�center,�v�primární�prevenci�patologic-
kých�jevů�v�rodině�a�společnosti,�svépomocných�skupinách�postavených�na�sdílení�a�vzájemné�pomoci,�v�aktivním�
přístupu�k�životu,�v�naší�vzájemné�podpoře�a�spolupráci.

— prezidium Sítě MC

PoděKoVání 

Pohled do roKu 2013

•� našim�nejbližším�–�rodinám, partnerům, dětem, 
rodičům, přátelům i sympatizantům
–�za�nezištnou�a�trvalou�podporu

•� členům Sítě MC�za�vaši�činnost�v�jednotlivých�
centrech,�za�zapojování�do�spolupráce�
v�rámci�Sítě�MC,�do�kampaní,�za�vaše�podněty�
a�zpětnou�vazbu,�za�váš�podíl�na�společném�
prosazování�lepších�podmínek�pro�život�rodin

•� celému pracovnímu týmu�–�krajským�
koordinátorkám�i�zaměstnancům�kanceláře�
a�externím�spolupracovníkům�–�jen�díky�vaší�
sounáležitosti�a�tvůrčímu�přístupu�získala�
Síť�MC�kredit�spolehlivé�organizace

•� odborníkům�a�představitelům�spřátelených�
organizací�za�podporu�našich�snah�
naplňovat�poslání�Sítě�MC

•� představitelům MPSV,�krajů�i�politikům 
na�všech�úrovních�za�otevřenou�spolupráci

•� členům MINE,�GROOTS International 
a�Huairou komisi�za�vzájemné�sdílení�
spolupráci�na�mezinárodním�poli

•� časopisu Máma a já�za�dlouholetou�
mediální�spolupráci

•� donátorům:�MPSV,�ESF MPSV,�ESF – grantové 
schéma OPLZZ�a�OPVK,�NAEP – Grundtvig,�
krajům:�Jihočeskému,�Jihomoravskému,�
Karlovarskému,�Libereckému,�Olomouckému,�
Plzeňskému�a�Kraji Vysočina,�dalším�
organizacím�i�individuálním�dárcům

•� firmám,�které�podpořily�IV.�kongres�Sítě�MC
•� firmám,�které�přispěly�jednotlivým�krajským�

střediskům�finančně,�svými�výrobky�či�službami: 
Ing. Pavel Brada�(Plastika,�Kroměříž),�
Česká pojišťovna a. s.,�Protool s. r. o.,�
Pension Pod vlekem,�Repropack 
Jablonec nad Nisou s. r. o.,�TFTC.EU,�
Yves Sonet�(Erce�CZ,�Chropyně)

•� dobrovolníkům�Horstovi Gallo 
a�Alešovi Drahokoupilovi�a�firmě�
IBM�za�to,�že�jim�to�umožňuje

•� organizacím�a�firmám,�které�Síti�MC�a�MC�poskytují�
za�příznivých�podmínek�své�služby:�Seznam.cz,�
Allianz pojišťovna, a. s.,�Civop, s. r. o.,
Generali Pojišťovna a. s.,�iMagic s. r. o.,
Public Interest Lawyers Association�(PILA)

•� panu�Zdeňku Rousovi�za�pravidelný�
měsíční�příspěvek
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 n Statistika činnosti Sítě MC v krajích – 2012

Činnost sítě MC V jednotliVÝCh KrajíCh

 — Celkem 153 akcí,
za účasti 1 545 osob — z toho 
1 191 dospělých a 354 dětí.

Do�celkového�počtu�se�počítají�pouze�účastníci�akcí�na�základě�prezenčních�listin,�na�velkých�akcí�pro�
veřejnost� (například� tátovské�odpoledne� v� rámci� festivalu�Concentus�Moraviae)� se�prezenční� listiny�
nevedou.

D�—�Dospělí� |� d�—�děti

Kraj Celkem 
akcí

regionální setkání, pobyty, 
pracovní skupiny MC

Semináře, přednášky, 
workshopy

Další akce

počet počet

osoby

počet

osoby

počet jakécelkem D d celkem D d

Jihočeský 19 4 110 56 54 5 170 99 71 10
S�očima�navrch�hlavy�–�6�měst,

4�akce�pro�rodiny

Jihomoravský 18 2 67 38 29 12 304 199 105 4
1�zahraniční�exkurze,

3�akce�pro�rodiny

Karlovarský 10 2 10 10 0 1 22 17 5 7
5�akcí�pro�rodiny,�Bambiriáda,

kampaň�Společnost�
přátelská�rodině

Královéhradecký 7 2 25 17 8 4 55 55 0 1 kulatý�stůl

Liberecký 22 2 30 27 3 2 30 27 3 18

4�akce�pro�rodiny,
7�akcí�dopravní�bezpečnost,

6�seminářů�pro�rodiče,
geocaching�s�SK

Moravskoslezský 2 1 6 5 1 0 0 0 0 1 přednáška�pro�rodiče

Olomoucký 6 2 47 38 9 2 27 24 3 2
konference�3�krajů,�kampaň�
Společnost�přátelská�rodině

Pardubický 13 3 106 85 21 0 0 0 0 10 10�akcí�pro�rodiny

Plzeňský 11 1 11 8 3 2 60 58 2 8
6�slavností�rodiny,�akce�1+1,

výstava

Praha�(vzdělávací�akce�
otevřené�pro�celou�ČR)

13 1 11 9 2 11 270 261 9 1 akce�pro�rodiny

Středočeský 18 2 30 24 6 1 18 15 3 15
14�akcí�pro�rodiny,�
geocaching�s�LK

Ústecký 3 1 10 9 1 1 10 9 1 1 Výstava

Vysočina 8 2 39 33 6 4 71 62 9 2
zahraniční�exkurze,�akce�
Radujme�se�ruku�v�ruce

Zlínský 3 1 6 6 0 0 0 0 0 2
výstava,

akce�pro�rodiny

CELKEM 153 26 508 365 143 45 1 037 826 211 82
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jIhOČESKÝ KrAj
Koordinátorka:�Bohuslava�Nejedlá
Počet MC:�25�(1.�1.�2012)�–�24�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí celkem:�19
•� Regionální�setkání:�2/50�osob,�z�toho�1�víkendové
•� Semináře,�workshopy�a�besedy: 5 
(Příměstské�tábory,�Komunikace�
v�konfliktních�situacích,�výtvarné�dílny)
•� Putovní�výstava�ke�20.�výročí�Než�vypukne�požár: 
2×�(KÚ�Jihočeského�kraje,�Český�Krumlov)
•� Společný�projekt:�S�očima�navrch�hlavy�
2012,�spolupráce�na�projektu�SPR
•� Společné�pobyty:�1�týdenní�letní�pobyt�
ve Střelských�Hošticích�(63�dospělých�a�dětí)
•� Pracovní�skupina�JČ�MC:�2
•� Zajímavé�akce:�Inspiromat�pro�zástupce�obcí�
a�MC,�tematické�vycházky�k�20.�výročí�MC�
S�očima�navrch�hlavy�v�6�městech�JČ�kraje
•� Nejvýznamnější�dárci a spolupracující 
subjekty 2012:�Jihočeský�kraj
 
� Rok� 2012� byl� ve� znamení� 20.�výročí� založení� 1.�MC�
v� České� republice� a� 10.�výročí� Sítě� MC.� Proto�
i� v� našem� kraji� proběhlo� několik� společných� akcí,�
kterými� jsme� připomněli� toto� výročí� rodičům� i� veřej-
nosti� (výstava�Než�vypukne�požár,� tematické�vycházky�
S�očima�navrch�hlavy�v�šesti�městech�a�obcích,�spo-
lečná� akce�Poklady� Jižních�Čech�aneb�Rodina� v� akci,�
pěkné�propagační�omalovánky�jihočeských�mateřských�
center�v�nákladu�2 500�ks).
Cílem�roku�2012�bylo�také�navázat�bližší�partnerství�

s�městy�a�obcemi.�MC�mají�obcím�co�nabídnout,�spo-
lupráce�na�projektech�a�aktivitách�pro�veřejnost�může�
být�oboustranně�prospěšná�a�obohacující.�Proto� jsme�
v� dubnu� zorganizovali� Inspiromat� pro� zástupce� obcí�
a�MC,� kde� byly� představeny� zajímavé� a� následování-
hodné�příklady�dobře� fungující� praxe� (např.� jak�může�
občanská� iniciativa� spolupracovat� s� radnicí� –� pra-
covní�skupina�Za�Hřiště�a�MÚ�Písek,�že�MC�může�být�
respektovaným�a�nepostradatelným�partnerem�pro�udr-
žitelný�rozvoj�obce�–�MC�Dupy�Dub�a�městys�Dub,�jaké�
jsou�aktivity�projektu�Město�Č.�Budějovice�pro� rodinu�
a�NNO,�atd.).
Spolupráce� mezi� jihočeskými� mateřskými� centry�

funguje�dobře.�Zájem�byl�opět�o�setkávání,�vzájemnou�
výměnu�zkušeností� a� vzdělávání.�Pracovní�skupina�JČ�
MC� se� sešla� dvakrát,� ale� i� v�mezidobí� se� její� členky�
podílely� na� organizaci� akcí� a� propagaci� činnosti� MC�
i�Sítě,�děkuji.

jIhOMOrAVSKÝ KrAj
Koordinátorka:�Markéta�Horáková
Počet MC:�35�(1.�1.�2012)�–�37�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí celkem:�18
•� Regionální�setkání:�2�za�účasti�39�osob�a�29�dětí
•� Semináře:�Výtvarný�workshop�2×,�
projektový�management�2×,�marketing�
2×,�práce�s�dobrovolníky,�fundraising,�jak�
přijímat�pochvaly,�strategické�plánování,�
metoda�LSP�pro�komunikaci�v�NNO
•� Kampaň:�Táta�dneska�frčí�–�zábavné�odpoledne�
pro�rodiny�jako�součást�mezinárodního�
festivalu�13.�měst�Concentus�Moraviae
•� Společné�pobyty:�třídenní�setkání�koordinátorek�
z�mateřských�center,�jehož�obsahem�bylo�nejen�
vzdělávání�pomocí�seminářů,�ale�také�volnočasové�
aktivity�pro�děti�i�dospělé.�Bylo�také�dostatek�prostoru�
na�sdílení.�Zúčastnilo�se�23�dospělých�a�27�dětí.�
Akce�proběhla�v�Lysicích�v�Lysickém�MC�Jablíčko.
•� Spolupráce:�mezinárodní�projekt�Euroklíč�–�MC�
z�Jihomoravského�kraje�mají�k�dispozici�
klíče�pro�rodiny�s�dětmi�a�stala�se�výdejními�
místy.�Na�toto�téma�se�zástupkyně�Sítě�MC�
zúčastnily�tiskové�konference�na�KU�JMK.
•� Výjimečná�akce:�zájezd�do�Štrasburku�pro�
koordinátorky�MC�na�pozvání�europoslankyně�Zuzany�
Brzobohaté,�spojeno�s�návštěvou�Europarlementu.
 
Počet� členů� Sítě� MC� v� Jihomoravském� kraji� se� kaž-
doročně� zvyšuje,� nebylo� tomu� jinak� ani� v� roce� 2012,�
počet� členů� se� navýšil� o� dva.�Stejně� jako� v�minulém�
roce� Síť� MC� nabízela� MC� z� Jihomoravského� kraje�
různé� semináře.� V� prvním� pololetí� dobíhal� vzdělávací�
cyklus� Lektor�metodiky�NNO� hrazený� z� ESF.� Pak� díky�
finanční� podpoře� europoslankyně� Zuzany� Brzobohaté�
proběhlo� dalších� šest� seminářů.� Všechny� semináře�
byly�pro�účastnice�zdarma,�což�velmi�oceňují�pracov-
níci� neziskových� organizací,� kterými� mateřská� centra�
jsou.� Vzdělávání� pracovnic� mateřských� center� je� pro�
fungování�MC�důležité,�proto�Síť�MC�neustále�zjišťuje�
zájem� o� nová� témata� a� také� se� snaží� zajistit� finanční�
prostředky,� aby� mohl� proběhnout� dostatek� seminářů�
a�současně�byly�pro�mateřská�centra�cenově�přijatelné,�
popřípadě� zdarma.� Také� Jihomoravský� kraj� je� naklo-
něný�mateřským�centrům�i�vzdělávání,�proto�poskytnul�
finanční� prostředky� jak� na� fungování� krajského� stře-
diska,�tak�i�na�další�vzdělávání.
V�roce�2012�pokračovala�spolupráce�s�Jihomoravským�
krajem,� byla� podepsána� smlouva� o� partnerství� v� pro-
jektu�Společnost�přátelská�rodině.�Dále�je�Síť�MC�part-
nerem� v� rámci� projektu� Euroklíč.� V� roce� 2012� pro-
jekt� finančně� podpořilo� MPSV� a� také� Jihomoravský�

kraj.�Díky�tomu�bylo�možné�distribuovat�do�mateřských�
center�euroklíče,�které�jsou�k�dispozici�rodičům�s�dětmi�
do�tří�let,�a�také�bylo�v�Jihomoravském�kraji�namonto-
váno�několik�eurozámků.
Velmi� byl� mateřskými� centry� oceňován� zájezd� do�

Štrasburku.� Kromě� přínosného� povídání� paní� europo-
slankyně� Brzobohaté� a� prohlédnutí� zajímavých� míst�
koordinátorky� ocenily� na� zájezdu� přítomnost� stejně�
naladěných�lidí�a�možnost�sdílení.�  

KArLOVArSKÝ KrAj
Koordinátorka:�Hana�Šnajdrová
Počet MC:�5�(1.�1.�2012)�–�5�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí celkem: 10
•� Regionální�setkání:�2�setkání�za�
účasti�10�osob�bez�dětí
•� Putovní�výstava:�Než�vypukne�požár,�
Krajský�úřad�Karlovarského�kraje
•� Společný�projekt:�Za�jeden�provaz,�
Společnost�přátelská�rodině
•� Spolupráce:�Euroklíč,�Pracovní�skupina�
Fungující�rodina�při�ANNA�KK,�o.�s.
•� Výjimečná akce:�První�kolo�soutěže�společnost�
přátelská�rodině�v�Karlovarském�kraji
 
Síť� mateřských� center� v� Karlovarském� kraji� uspěla�
v�dotačním�řízení�na�podporu�rodiny�a�realizovala�první�
společný� projekt� s� názvem� Za� jeden� provaz.� Klienti�
mateřských�center�měli�možnost�setkat�se�a�společně�
se�pobavit�formou�městské�rallye,�kterou�pro�hosty�při-
pravili� domácí.� Společně� se� pak� všichni� vydávali� za�
pamětihodnostmi�či�zajímavostmi�měst�a�hledání�míst-
ních�„pokladů“.�V�rámci�projektu�bylo�vyrobeno�pexeso�
s� obrázky� z� jednotlivých� mateřských� center� v� kraji�
a�slouží�jako�společná�prezentace.
Síť� mateřských� center� v� Karlovarském� kraji� uspo-

řádala� také� první� ročník� soutěže� Společnost� přátelská�
rodině� v� Karlovarském� kraji.� Záštitu� nad� soutěží� pře-
vzal� náměstek� hejtmana�KK�Bc.�Miloslav�Čermák.�Do�
realizace� se� opět� zapojila� všechna� centra� a� její� slav-
nostní� zakončení� ve� formě� vyhlášení� vítězů� se� konalo�
v� reprezentativních� prostorách� kapucínského� kláštera�
v� Sokolově.� Bylo� oceněno� 14� firem,� které� své� proro-
dinné�aktivity�budou�udržovat�a�rozvíjet�i�do�budoucna.�
Součástí�slavnostního�večera�byl�také�podpis�Smlouvy�
o� partnerství� s� Karlovarským� krajem,� kterou� pode-
psali� Rut� Kolínská,� prezidentka� Sítě� MC� a� hejtman�
Karlovarského�kraje�a�poslanec�PSP�ČR�PaedDr.�Josef�
Novotný.� Účast� na� slavnostním� večeru� přijal� také�
Ing.�Zdeněk�Berka,�senátor.

ZPráVy KrajsKÝCh KoordinátoreK

— Bohatý rozsah služeb krajských koordinátorek a společné činnosti MC v jednotlivých krajích skrytý 
za výše uvedeným souhrnem statistických dat přibližují trochu více jednotlivé koordinátorky ve svých 
samostatných zprávách. Limitovaný prostor výroční zprávy však zachycuje pouze základní působení 
Sítě MC v krajích.

22



Síť�MC� aktivně� spolupracovala� s� Asociací� nevládních�
neziskových�aktivit�Karlovarského�kraje�(ANNA�KK)�kde�
zajistila�chod�pracovní�skupiny�Fungující� rodina.�Díky�
existenci�této�pracovní�skupiny�se�v�minulosti�podařilo�
Síti�MC�dosáhnout�zřízení�dotačního�titulu�na�podporu�
fungující� rodiny.� Pravidla� tohoto� dotačního� titulu� byla�
v� roce�2012�upravována.� Lze� předpokládat,� že� v� roce�
2013�bude�možné�využít�dotace�také�na�pokrytí�mzdo-
vých�nákladů.�  

KráLOVéhrADECKÝ 
KrAj
Koordinátorka:�Hana�Cinková
Počet MC:�24�(1.�1.�2012)�–�23�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí celkem:�7
•� Regionální setkání:�2�za�účasti�
25�osob�(17�dospělých�+�8�dětí)
•� Semináře:�Předávání�MC,�směrnice�
a�dokumenty�v�MC,�Kurzy�Efektivního�rodičovství
•� Beseda u kulatého stolu na téma Udržitelnost 
mateřských center aneb úloha kraje a obcí v oblasti 
prorodinné politiky v kontextu plánovaných 
změn na MPSV, za účasti Ing. Vladimíra Dernera 
radního za sociální oblast a Mgr. Kateřiny Čadyové 
z oddělení rodinné politiky MPSV za účasti 28 osob
•� Spolupráce:�Propagace�systému�Rodinných�pasů
 
Během� roku� 2012� jsme� se� sešli� při� několika� zajíma-
vých�příležitostech.�Regionální�setkání�byla�velmi�pří-
nosná.� Byla� příležitostí� sdílet� zkušenosti,� načerpat�
inspiraci,� prohloubit� si� znalosti,� získat� informace�
vedoucí� k� profesionalizaci� organizace.� Byla� zaměřena�
i� na� odborná� témata,� (např.� posilování� rodičovských�
kompetencí,� komunikační� techniky).� Tato� témata� se�
dále�rozvíjela�na�odborných�seminářích,�které�měly�také�
velkou�návštěvnost.�Pravidelně�se�opakujícím�tématem�
na�Regionálních�setkáních�bylo�i�předávání�MC�„nové�
generaci“�stále�jsme�se�vraceli�k�základním�pravidlům�
provozování�MC,�a�předávali�jsme�si�mezi�sebou�„začá-
tečnické“� informace.�Nově�MC�reagovala�na�poptávku�
po� alternativních� službách� péče� o� děti� a� zajímala� se�
o�možnosti�hlídání�dětí.
V� březnu� byla� zastupitelstvem� KH� kraje� schválena�

koncepce�rodinné�politiky�na�léta�2012�–�2016,�kde�je�
činnost�MC�zahrnuta�a�Síť�MC�je�vnímána�jako�partner.�
Kraj� poskytuje� pravidelně� MC� i� finanční� podporu�
v� rámci� dotačního� řízení.� Možnosti� další� spolupráce�
a�potřeby�MC�byly�diskutovány�i�na�besedě�u�kulatého�
stolu,� které� se� účastnili� i� zástupci� jednotlivých� měst�
a� obcí.� Byla� zdůrazněna� myšlenka� MC� jako� otevřené�
organizace� pro� všechny,� která� působí� v� oblasti� pre-
vence,� kde� je�možné� předcházet� problémům� nebo� je�
včas�zachytit.�Není�dobré�profesionalizovat�MC�na�soci-
ální�služby,�kam�přichází�pouze�rodiče�s�dětmi�„ozna-
čení“�jako�rodina�s�problémem.

LIBErECKÝ KrAj
Koordinátorka:�Lenka�Ackermannová
Počet MC:�19�(1.�1.�2012)�18�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí celkem:�22
•� Regionální�setkání:�2�setkání�za�účasti�
30�osob�(27�dospělých�+�3�děti)
•� Semináře:�2�Komunikační�dovednosti�
v�ženském�kolektivu,�2�výtvarné�workshopy
•� Putovní�výstava:�Než�vypukne�požár�–�DDH�
Liberec�31.�3.�2012,�Liberec�26.�5.�2012
•� Společný�projekt:�Síť�mateřských�center�v�LK�
2012,�Manželství�je�umění,�Bezpečnost�na�silnicích�
pro�MC�v�LK,�Aktivity�spojené�s�20.�výročím�SMC.
•� Společné�pobyty:�2�společné�dvoudenní�pobyty�
spojené�regionální�setkání�vždy�se�vzdělávacím�
seminářem�na�téma�komunikace�v�ženském�
kolektivu�(27�dospělých�a�3�děti�ze�14�MC)
•� Výjimečná akce:�Geocaching�–�
spolupráce�se�Středočeským�krajem
 
Práce� Sítě� mateřských� center� v� Libereckém� kraji�
byla� v� letošním� roce� velmi� pestrá.� Pracovali� jsme�
na� společných� projektech,� na� výročních� aktivitách:�
Geocachingu�–�vytvoření�sítě�20�pokladů�v�Libereckém�
a� Středočeském� kraji,� dalším� výsledkem� společné�
práce� je� Putovní� kronika,� kterou� si� centra� předávala�
a� postupně� vytvářela� souhrnný� dokument� o� činnosti�
jednotlivých� členů.� Kronika� byla� slavnostně� předána�
panu�radnímu�LK�magistru�Tulpovi.
Aktivity� spojené� s� výročím� SMC� nás� provázely�

a�spojovaly�celý� rok.�V� rámci�projektu�Síť�mateřských�
center�v�Libereckém�kraji�2012� finančně�podpořeným�
LK� jsme� uspořádali� dvě� pobytová� regionální� setkání.�
Koordinátorky�center�vždy�sdílely�dobrou�praxi,�projed-
nány�byly�plánované�aktivity�a�byla�vytvořena�pracovní�
skupina,� která�měla� za�úkol�připravit� žádost�o�dotační�
titul�pro�zástupce�LK.
Uskutečnily� se�dva�semináře�na� téma�komunikační�

dovednosti� v� ženském� kolektivu,� téma� bylo� zařazeno�
na�základě�potřeby�zástupkyň�center.�Zapojily�jsme�se�
do�charitativní�akce�„Korálkiáda“�–�navlékaly�jsme�spo-
lečně� na� RS,� několik� center� darovalo� korále� i� samo-
statně.�Práce�členů�byla�prezentována�2×�na�Veletrhu�
sociálních�služeb.�S�projektem�„Manželství� je�umění“�
byla�oslovena�MC,�diskutovalo�se�na�téma�vztahy,�láska�
a� zdraví.� Účastníci� získali� plakátek� s� prostorem� pro�
vytvoření�vlastního�desatera,�návodu�na�šťastný�vztah.
Ve�spolupráci�s�odborem�dopravy�a�Týmem�silniční�

bezpečnosti� LK� jsme� uspořádali� preventivní� program�
v�5�MC�v�kraji� a�kurzy� jízd�pro�maminky�z�MC�LK�na�
autodromu� v� Sosnové.� Obě� akce� se� konaly� letos� již�
potřetí.�Děkujeme�Libereckému�kraji�za�podporu.

MOrAVSKOSLEZSKÝ 
KrAj
Koordinátorka:�Martina�Baranová�
(do�31.�11.�2012)
Počet MC:�14�(1.�1.�2012)�–�9�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí celkem:�2
•� Regionální�setkání:�1�za�účasti�
5�dospělých�a�1�dítěte
•� Další akce:�přednáška�pro�rodiče
 
V� prvním� čtvrtletí� roku� 2012� se� moravskoslezská�
mateřská� centra� sešla� v� Rodinném� centru� Rosnička�
v� Malenovicích,� aby� si� vzájemně� předávala� zkuše-
nosti.�V�Malenovicích�dobře� funguje�spolupráce�obce�
a�rodinného�centra,�v�předchozím�roce�byla� tato�obec�
oceněna� titulem� Obec� přátelská� rodině,� proto� mohly�
zástupkyně� mateřských� center� kromě� teoretických�
informací� načerpat� inspiraci� na� konkrétním� příkladu�
dobré�praxe.
Krajská� koordinátorka� dále� poskytovala� poraden-

ství� a� navštěvovala� mateřská� centra� při� různých� pří-
ležitostech,� jako� např.� při� akci� Moje� nejkrásnější�
maminka� ve�Frýdku�–�Mýstku,�nebo�oslavě�narozenin�
MC�Slůně� v� Bohumíně.� Ve� spolupráci� s�MC� Frenštát�
pod�Radhoštěm�proběhla�v�listopadu�přednáška�k�péči�
o�předškolní�děti.
Síť�MC�v�Moravskoslezském�kraji�byla�zapojena�do�

dvou� projektů� –� Krok� za� Krokem� a� Společnost� přá-
telská�rodině.�V�rámci�prvního�z�nich�proběhl�v�květnu�
seminář� pro� zaměstnavatele� v� Ostravě,� v� provozov-
nách�partnerů�v�Ostravě,�Karviné�a�Havířově�byly�denně�
v�provozu�tři�miniškolky�a�také�bylo�možné�absolvovat�
kurz�pracovník�v�sociálních�službách.
V� rámci� projektu� Společnost� přátelská� rodině� pro-

běhl�v�Moravskoslezském�kraji�průzkum�mezi�zaměst-
navateli,�soutěž�bude�vyhlášena�v�roce�2014.
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OLOMOuCKÝ KrAj
Koordinátorka:
Lucie�Opletalová�(do�31.�5.�2012),�
Bohdana�Sonet�(od�1.�6.�2012)
Počet MC:�22�(1.�1.�2012)�–�20�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí:�6
•� Regionální setkání:�2�za�účasti�
47�osob�(38�dospělých�+�9�dětí)
•� Semináře:�2�(Seminář�pro�zaměstnavatele�
v�rámci�projektu�Krok�za�Krokem,�Seminář�
„Proč�je�žena�mystická“�v�rámci�Významného�
projektu�pro�Olomoucká�centra)
•� Kampaň Společnost přátelská rodině: 
v�kampani�bylo�v�letošním�roce�oceněno�
10�organizací�z�Olomouckého�kraje
•� Projekt:�„Krok�za�krokem“,�v�rámci�projektu�
se�uskutečnil�kurz�„Pečovatelské�minimum“�
v�RC�Heřmánek�v�Olomouci�a�Seminář�pro�
zaměstnavatele�v�budově�Olomouckého�kraje
•� Projekt:�Euroklíč,�na�konci�srpna�se�
konala�tisková�konference�ke�spuštění�
tohoto�projektu�v�Olomouckém�kraji
•� Výstava „Než vypukne požár“:�V�rámci�oslav�
20.�výročí�vzniku�prvního�mateřského�centra�
v�ČR�a�10.�vzniku�Sítě�MC�se�uskutečnila�výstava�
„Než�vypukne�požár“.�Výstava�byla�putovní.
•� Konference:�Konference�tří�krajů�(Olomoucký,�
Zlínský,�Jihomoravský),�kterou�zaštítila�náměstkyně�
hejtmana,�paní�Mgr.�Yvona�Kubjátová
•� Společný projekt:�v�květnu�2012�byl�
podán�společný�projekt�Olomouckých�
mateřských�a�rodinných�center.�Do�projektu�
bylo�zapojeno�28�center�z�Olomouckého�kraje.�
Projekt�byl�podpořen�částkou�60 000�Kč.
 
Na� začátku� roku� 2012� krajská� koordinátorka� Lucie�
Opletalová�připravila�s�Olomouckými�centry�Společný�
projekt�mateřských�center�Olomouckého�kraje�„Rodiče�
a� děti,� hravě� a� zdravě,� zaměřený� na� podporu� čin-
nosti� a� vzdělávání.� Jeho� podání� poté� již� uskutečnila�
nová� krajská� koordinátorka�Bohdana�Sonet,� které� byla�
předána� práce� krajské� koordinátorky� na� regionálním�
setkání� v� červnu.� Díky� dobré� spolupráci� mezi� kraj-
skou�koordinátorkou�Lucií�Opletalovou�a�Olomouckými�
mateřskými�a� rodinnými�centry�mohla�Bohdana�Sonet�
navázat�a�pokračovat�ve�spolupráci.
Vzájemný� vztah� byl� posílen� podílením� se� center�

na� kampani� Společnost� přátelská� rodině� a� osobním�
setkáním,� které� se� uskutečnilo� na� slavnostním� vyhlá-
šení� a� předání� cen.� Ocenění� společně� s� certifikátem�
bylo� předáno� 10� organizacím� a� proběhlo� v� kon-
gresovém� sále� Olomouckého� kraje.� Celá� akce� byla�
pod� záštitou� paní� náměstkyně� hejtmana,� Mgr.� Yvony�
Kubjátové� a� byla� financována� z� Významného� projektu�
Olomouckých�center.

Účinnou� pomoc� rodičům� dětí� do� 3� let� věku� zajišťuje�
projekt�Euroklíč,� který�umožňuje�přístupnost�do�vyba-
veného� a� hygienicky� čistého� prostředí.� Projekt� byl�
spuštěn� tiskovou�konferencí,� která�se�konala�na�konci�
srpna�a�Síť�MC�v�OK�je�distributorem�klíčů�pro�cílovou�
skupinu�–�rodiče�dětí�do�3�let.
Na� podzim� se� v� rámci� projektu� Krok� za� Krokem�

uskutečnil� v� rodinném� centru� Heřmánek� kurz�
„Pečovatelské� minimum“� a� následně� Seminář� pro�
zaměstnavatele,� který� vedla� paní� Mgr.� Rut� Kolínská,�
prezidentka�Sítě�MC.
Na�podzim�došlo� k�druhému� regionálnímu�setkání,�

kde� se� řešily� aktuální� problémy� a� příležitosti,� burza�
nápadů�a�rozdělení�financí�ze�společně�podaného�pro-
jektu�Olomouckých� center.� Závěr� roku� patřil� Semináři�
„Proč� je� žena� mystická“.� Jednodenní� setkání� něko-
lika� center� vedl� uznávaný� a� charismatický� psycholog�
a�lektor,�pan�PhDr.�Marek�Herman.

PArDuBICKÝ KrAj
Koordinátorka:�Petra�Benešová
Počet MC:�25�(1.�1.�2012)�–�25�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí:�13
•� Regionální setkání:�3�za�účasti�
106�osob�(85�dospělých,�21�děti)
•� Spolupráce:�Transformace�systému�péče�
o�ohrožené�děti,�Rodinné�pasy,�Euroklíč,�Evropský�
rok�aktivního�stárnutí�a�mezigenerační�solidarity
 
Jedním� z� důležitých� cílů� v� roce� 2012� bylo� posílení�
postavení�rodiny�ve�společnosti�a�zejména�její�„zdravé“�
a�přirozené�fungování.�Vyměňovali�jsme�si�zkušenosti,�
inspirovali� se� konkrétními� příklady� podporující� aktivi-
zaci�rodin�a�komunity,�vzdělávali�se,�předávali�si�kon-
takty�na�odborníky�a�následné�služby�pro�rodiny�s�cílem�
přímého� působení� na� rodiny� posilující� vzájemný�
respekt,� komunikaci,� empatii,� rodičovské�a�partnerské�
dovednosti.� Zároveň� jsme� se� zaměřili� na� vzájemnou�
spolupráci� jak� na� úrovni� kraje,� tak� i� na� úrovni� obcí�
mezi� jednotlivými�neziskovými�organizacemi� zajišťují-
cími�služby�pro�rodiny,�úřady�a�samosprávou,�abychom�
rodinám�mohli�poskytnout�jak�kompletní�služby�a�akti-
vity�v�přímé�práci�s�nimi,� tak� i�poradenství�a�doporu-
čení� na� následné� služby� přispívající� k� řešení� situace�
dle�konkrétních�potřeb.
Pardubický� kraj� patří� ke� krajům� s� největším�množ-

stvím� poskytovatelů� sociálních� služeb,� které� reagují�
na�potřebnou�nepříznivou�situaci�rodin,�centra�nabízejí�
aktivity�mající�zejména�preventivní�charakter�a�posilují�
fungování�rodin,�oba�pilíře�spolu�velmi�úzce�souvisejí�
a�vzájemně�se�ovlivňují�a�doplňují.�Je�úspěchem�Sítě�
MC,�že�se� jí�daří�obě� tyto�oblasti�propojovat�a�spolu-
pracovat�navzájem.

PLZEňSKÝ KrAj
Koordinátorka:�Irena�Macháčková
Počet MC:�11�(1.�1.�2012)�–�12�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí:�11
•� Regionální setkání:�1
•� Semináře:�Sociální�podnikání
•� Beseda u kulatého stolu na téma Prorodinná 
politika, závěry a efektivní nástroje v obcích, kraji 
a MPSV, pod záštitou Mgr. Miroslava Brabce, 
radního pro sociální věci krajského úřadu 
Plzeňského kraje, za účasti zástupců MPSV, kraje 
a obcí, a čtyř desítek dalších osob včetně dětí
•� Putovní výstava:�Než�vypukne�požár,�
Krajský�úřad�Plzeňského�kraje
•� Kampaň:�Křídla�a�kořeny�naší�rodiny
•� Společný projekt:�Podpora�rodin�v�MC�2012
•� Spolupráce:�Euroklíč
•� Výjimečná akce:�Společná�rodina
 
Začátek� roku� odstartovala� Síť� MC� v� kraji� kulatým�
stolem,� který� chápeme� jako� možnost� uvědomit� si�
důležitost� sama� sebe� a� svojí� práce� v� MC� tam,� kde�
působíme.
Každý� jsme� jiný� a� je� to� dobře.� Jako� společenství�

pak� v� Síti�MC� hledáme� to,� co� nás� spojuje,� ne� co� je�
odlišné.�A�toto�společné�usilujeme�posílit�pro�potřeby�
a� užitek� všech� –� lidí� uvnitř� center� i� jejich� návštěv-
níků.� Letos� jsme� se� už� potřetí� spojili� a� s� podporou�
Plzeňského� kraje� uskutečnili� pod� hlavičkou� Slavností�
rodiny�6�open-air�akcí�po�celém�kraji.
Dlouhodobě� se� shodujeme� na� všeobecné� nutnosti�

podpory� prezentace� činnosti� center.� Pokusili� jsme� se�
vytvořit�volnější�koncept�na� toto� téma.�Vytvořený�pro-
jekt� Společná� rodina� zahrnoval� třicet� akcí� center� po�
celém� kraji� a� jeho� smyslem� nebyla� přímá� podpora�
těchto� akcí.� Naopak,� existence� akcí� tvořila� pozadí� na�
naše� poměry� poměrně� velké� reklamě.� Akce� respek-
tive�jejich�navštěvování�mělo�vytvořit�dlouhodobou�hru�
rodinám� s� dětmi� se� získáním� odměny� v� závěru.� Hra�
byla� propagována� v� dopravních� prostředcích� a� regi-
onálních� rádiích� formou� plakátů� a� audio� spotu.� Celý�
projekt� současně� propagoval� jak� centra� samotná,� tak�
20.�výročí�založení�toho�prvního.
Ve� spolupráci� s� Národní� radou� osob� se� zdra-

votním� postižením� a� Evropským� institutem� pro� udrži-
telný�rozvoj�jsou�MC�stále�jedinými�distribučními�místy�
Euroklíčů�v�Plzeňském�kraji�pro�rodiny�s�malými�dětmi.
Tento� rok� vyznívá� však� pro�Sít�MC� v� kraji� poněkud�

smutně.�S�jeho�koncem�končí�práci�i�některá�MC�nebo�
tak�radikálně�omezují�svoji�činnost,�že�se�již�nebudou�
podílet�na�krajském�společenství.�Dílem�pro�nedostatek�
vlastních� sil,� invence� a� motivace,� dílem� pro� absenci�
financí�a�stále�obtížnější�udržení�chodu�organizace.
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KrAj: hLAVNÍ MĚSTO 
PrAhA
Koordinátorka:�Romana�Baborová
Počet MC:�21�(1.�1.�2012)�–�20�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí celkem:�2
•� Regionální setkání:� 1� regionální� setkání� za� účasti�
11�osob�(9�dospělých�a�2�dětí)
•� Semináře:�zástupci�pražských�center�hojně�navště-
vují�semináře�Sítě�MC,�které�se�v�Praze�pořádají
 
Tento� rok�byl�pro�Síť�mateřských�center�a� její�pražské�
členy�ve�znamení�hledání�nových�či�k�lepšímu�pozmě-
něných� forem� spolupráce.� Mateřská� i� rodinná� centra�
v� Praze� v� mnoha� případech� musela� doslova� bojovat�
o�přežití�a�veškerou�činnost�směřovala�k�udržení�svého�
provozu� tak,� aby� co� nejlépe� mohla� sloužit� rodinám�
a� jejich� potřebám.� O� to�méně� času� a� energie� potom�
zbývalo�na�společné�akce�a�projekty�uvnitř�Sítě�mateř-
ských�center.�Nicméně�i�v�roce�2012�byla�centra�pra-
videlně� informována� svou� krajskou� koordinátorkou�
a� administrativou� Sítě� o� veškerých� aktivitách� a� čin-
nostech.� V� průběhu� roku� 2012� se� centra� sešla� na�
regio�nálním� setkání� zaměřeném� na� sdílení� a� výměnu�
zkušeností.�Každé�takové�setkání�je�vždy�velmi�inspira-
tivní�a�přínosné.�Další�společnou�akcí�pražských�center�
byla� instalace�výstavy�„Než�vypukne�požár“�v� zahradě�
Komunitního� centra� Kampa� během� konání� úspěšného�
festivalu� United� Islands.� Tento� festival� je� již� pravi-
delnou�a�zavedenou�kulturní�akcí�letní�Prahy�a�vždy�má�
velkou�návštěvnost.�Pro�svou�rozmanitost�je�velmi�oblí-
bený�rodinami�s�dětmi�a�ty�mohly�během�festivalového�
ruchu�najít�oázu�klidu�právě�na�Kampě�a�při�té�příleži-
tosti�shlédnout�tuto�výstavu.
V� létě� 2012� se� projektový� tým� Sítě�MC� sešel� nad�

tvorbou� projektové� žádosti� OPPA� a� podal� projekt�
s� názvem�„Práce� ladí� rodině“.�Bohužel,� v� této�oblasti�
v� podávání� projektů� z� Evropského� sociálního� fondu,�
které�by�se�realizovaly�na�území�Prahy,�zůstala�Síť�MC�
opět� neúspěšnou.� Pražská� centra� jsou� ale� adresáty�
výstupů� z� projektů� z� ostatních� krajů� ČR,� protože� sdí-
lení� informací�a�dobré�praxe� je�stěžejním�bodem�čin-
nosti�Sítě�MC.
V�závěru�roku�2012�byla�po�vzájemné�dohodě�ukon-

čena� spolupráce� se� stávající� krajskou� koordinátorkou,�
která�ale�zůstává�v�kontaktu�se�Sítí�MC�a�předala�veš-
kerou�agendu�krajského�střediska�své�nástupkyni.
V�roce�2013�máme�na�co�navazovat�a�současně�mů-� 

že�me�pokračovat�v�hledání�dalších�forem�spolupráce.

STřEDOČESKÝ KrAj
Koordinátorka:�Linda�Pačesová�
a�Jiřina�Chlebovská
Počet MC:�66�(1.�1.�2012)�–�60�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí celkem:�18
•� Regionální setkání:�2�setkání�za�
účasti�30�osob�(24�+�7�dětí)
•� Semináře:�1�(Péče�o�děti�v�MC)
•� Putovní štafeta:�Od�centra�k�centru
–�výroční�štafeta�(11�center�v�kraji)
•� Společný projekt:�Geocaching�(síť�
pokladů�–�zapojeno�20�center)
•� Spolupráce:�Euroklíče,�Geocaching�
(s�Libereckým�krajem)
•� Výjimečná akce:�v�rámci�výročních�aktivit�
prezentace�Sítě�MC�při�akcích�pro�rodiny,�
na�festivalech,�od�centra�k�centru
 
Rok�2012�byl�výročním�rokem�Sítě�MC�a�v�duchu�oslav�
výročí�20�let�od�vzniku�1.�mateřského�centra�a�zároveň�
10�let�od�vzniku�Sítě�MC�se�odvíjely�i� jednotlivé�akti-
vity� v� našem� kraji.� V� průběhu� celého� roku� projevila�
centra� zájem� o� nejrůznější� možnosti� propagace� jak�
svých� organizací,� tak� i� celé� Sítě� MC.� Centra� mohla�
prezentovat� výstavu� „Než� vypukne� požár“� na� verni-
sážích� k� významným� místním� či� regionálním� akcím,�
jako�např.�Pouť� rodin� v�Mníšku�pod�Brdy,�Bambiriáda�
v� Českém�Brodě,� Den� Země� na� Klepci,� Konvent� plný�
loutek� v� Březnici� atd.� Dále� jsme� v� rámci� kraje� při-
pravili� výroční� štafetu� od� centra� k� centru,� kdy� každé�
zúčastněné�centrum�přidalo�symbolicky� jeden�korálek�
na� šňůrku.� To� symbolicky� ukazuje,� jak� je� každé� cen-
trum�odlišné�a� jedinečné�a�přitom�dohromady�můžou�
tyto� „korálky“� tvořit� zajímavý� a� propojený� celek.� Přes�
dvě�třetiny�Středočeských�center�také�využilo�možnosti�
vlastní�prezentace�v�rámci�webové�štafety,�která�probí-
hala�po�celý�rok�na�webu�Sítě�MC.
Výjimečnou� aktivitou� se� stal� společný� „projekt“�

Středočeského� a� Libereckého� kraje� Geocaching� aneb�
Rodina� v� SK� a� LB� kraji.� Jedná� se� o� síť� 20� pokladů�
jednotlivých� mateřských� center� v� obou� krajích,� která�
je� zařazena�do�oficiální�celosvětové�hry�geocachingu.�
Znamená� to,� že�poklady�může�nalézt� kdokoliv,� kdo�se�
do�této�hry�virtuálně�zaregistruje�a�pomocí�návodu�uve-
deného�na�webu�se�dozví�GPS�souřadnice�i�popis,�jak�
jednotlivé�poklady�hledat.�Zapojená�centra�tedy�připra-
vila�poklady�dostupné�rodinám�s�dětmi,�aby�motivovala�
rodiny�ke�společným�výletům�se�smysluplným�cílem,�
aby�podpořila�zájem�o�poznávání�přírody�a�zajímavostí,�
tedy�aby�stmelila�a�posílila�roli�rodiny�v�dnešním�uspě-
chaném�světě.�Projekt�není�ještě�zcela�ukončen,�určitě�
v�něm�budeme�pokračovat�i�v�roce�2013.

úSTECKÝ KrAj
Koordinátorka:�Andrea�Kulíková�
(do�31.�4.�2012),�Lenka�
Ackermannová�(od�1.�5.�2012)
Počet MC:�25�(1.�1.�2012)�–�20�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí celkem:�3
•� Regionální setkání:�1�setkání�za�účasti�
10�osob�(9�dospělých�+�1�dítě)
•� Putovní výstava:�MC�Rákosníček�Děčín
•� Semináře:�Seminář�pro�zaměstnavatele�v�rámci�
projektu�Krok�za�krokem,�Seminář�efektivní�rodičovství
•� Společné pobyty:�1�regionální�setkání�
–�dvoudenní�setkání,�na�kterém�se�sešly�aktivní�
členky�mateřských�center�ÚK,�aby�sdílely�
dobrou�praxi�a�zúčastnily�se�semináře�Efektivní�
rodičovství�(9�dospělých�a�1�dítě�z�8�MC)
•� Výjimečná akce:�Sociální�
automobil�pro�MC�Rákosníček
 
Rok� 2012� byl� pro� Ústecký� kraj� rokem� velkých� změn�
počínaje� výměnou� krajské� koordinátorky� v� květnu� po�
změnu�politického� vedení� samotného� kraje.�Společné�
aktivity�se�odvíjely�od�výročí�Sítě�MC.�Zaměřili�jsme�se�
na�sdílení�dobré�praxe,�vzdělávání�i�spolupráci�na�pro-
jektech�Sítě�i�podporu�projektů�našich�členských�orga-
nizací.
Na�léto�jsme�připravili�nabídku�příměstských�táborů�

z�celého�kraje�na�webových�stránkách�Sítě�MC,�což�je�
téma,�o�které�se�zajímají�nejen�návštěvníci�center,�ale�
i�lidé,�kteří�mají�děti�odrostlejší.�V�mateřských�centrech�
se� umějí� postarat� na� táborech� o� děti� od� 3� do� 10� let�
(i�o�starší,�ale�ti�již�nemají�zájem�sdílet�se�s�malými).�
První� regionální� setkání� se� uskutečnilo� v� MC� Radka�
v� Kadani,� kde� je� v� provozu� miniškolka,� která� byla�
velkou�inspirací�pro�kolegyně�z�jiných�center.�Zakládání�
„služeb�péče�o�děti“�v�mateřských�centrech�je�jedním�
ze�způsobů�reakce�na�potřeby�veřejnosti,�kterou�centra�
zajišťují.
Druhé� regionální� setkání� bylo� v� MC� Rákosníček�

v�Děčíně.�Vzhledem�k� termínu�byla�účast� slabší,� nic-
méně� bohatá� na� sdílení� dobré� praxe.� Následoval�
seminář� efektivního� rodičovství� –� základní,� na� nějž�
plánujeme� navázat� seminářem� pro� školitele� daného�
tématu� pro� koordinátorky�MC� v�ÚK.� Toto� setkání� bylo�
finančně�podpořené�z�rozpočtu�ÚK.
Na� závěr� roku� jsme� se� sešli� na� IV.� Kongresu� SMC�

v�Praze,�kde�zástupkyně�center�získaly�cenné�informace�
z�prezentací�i�z�workshopu,�do�kterého�se�zapojily,�aby�
předaly�své�zkušenosti.�Každá�změna�vedení�bere�čas�
na�samotnou�práci.�V�Ústeckém�kraji�jsme�o�část�roku�
přišli,�ale�obstojně�jsme�ztrátu�nahradili�a�aktivity,�které�
se�v�tomto�roce�uskutečnily,�nám�prospěly.
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KrAj VYSOČINA
Koordinátorka:�Daria�Čapková
Počet MC:�19�(1.�1.�2011)�–�23�(31.�12.�2011)
Počet společných akcí celkem:�8
•� Regionální setkání:�2�setkání�za�účasti�
39�osob�(33�dospělých�+�6�dětí)
•� Semináře:�Střídavá�výchova,�Beseda�s�rodiči�
o�slaďování�pracovního�a�rodinného�života
•� Beseda:�1�Beseda�u�kulatého�stolu�na�
téma�Budoucnost�MC�v�Kraji�Vysočina,�záštita�
radního�pro�sociální�oblast�Mgr.�et�Bc.�Petra�
Krčála,�za�účasti�vedoucího�oddělení�Odboru�
sociálních�věcí�a�sociálních�služeb�Mgr.�Jiřího�
Bíny�a�pracovnice�sociálně�právního�poradenství�
a�sociálně�právní�ochrany�Mgr.�Ivany�Matouškové,�
přítomno�25�osob�(23�dospělých�a�2�děti)
•� Putovní výstava:�název�Než�vypukne�
požár�(Havlíčkův�Brod,�Žďár�nad�Sázavou,�
Třebíč,�Brtnice,�Kněžice,�Hrotovice)
•� Kampaň:�Táta�dneska�frčí
•� Společný projekt:�Od�centra�k�centru
•� Spolupráce:�Rodinné�pasy,�Concentus�Moraviae
•� Výjimečná akce:�Radujme�se�ruku�v�ruce
 
Nabídka�Sítě�MC� v� Kraji� Vysočina� se� oproti�minulým�
letům�výrazně�zaměřila�na�vzdělávání.�Společné�vzdělá-
vání�různých�neziskových�organizací�současně�prezen-
tovalo�aktivity�Sítě�MC.
Během�seminářů�byl�prostor�k�vzájemnému�pozná-

vání� a� výměně� zkušeností.� Díky� tomu� vzrostl� zájem�
o� další� možnosti� spolupráce� a� členství� v� Síti� MC.�
V�roce�2012�se�stala�4�MC�členem�Sítě�MC.
V� červnu� 3� zástupkyně� MC� Kraje� Vysočina� před-

stavily� aktivity� z� jednotlivých� MC� na� mezinárodním�
Workshopu� v� holandském� Shoorlu� zástupkyním�
z�11�zemí.
V�září�se�MC�Kraje�Vysočina�a�Jihomoravského�kraje�

zúčastnila� exkurze� do� EU� parlamentu� ve� Štrasburku,�
kde� europoslankyně� Zuzana� Brzobohatá� ocenila�
přínos� MC� pro� místní� komunitu� a� celou� společnost. 
Činnost�MC�v�kraji�Vysočina�prezentovalo�13�zástupkyň�
ze�7�MC.
V� listopadu� byly� 2� koordinátorky� MC� na� výměnné�

návštěvě� v� Polsku,� kde� seznámily� zahraniční� partnery�
s�historií,� současností� a� i�plány�do�budoucna� jednot-
livých�MC.�MC�v�Polsku�stojí�na�samém�začátku�čin-
nosti� a� každé� zkušenosti� si� nesmírně� váží.� MC� v� ČR�
mají� již� 20letou� historii� a� je� přínosné� mít� možnost�
předávat� naše� zkušenosti�MC,� kde� jejich� aktivita� stojí�
na�samém�počátku.
V� čase� Adventu� jsme� mohli� v� Kopretině,� centru�

pro� rodiče� s� dětmi� ve� Žďáře� nad� Sázavou,� podě-
kovat�zástupcům�kraje�za�úžasnou�spolupráci,�které�si�
nesmírně� vážíme.�Podpora� kraje� je� nejenom� finanční,�
ale� i� definováním� přínosu� práce� MC� pro� život� rodin�
v� rámci� Koncepce� rodinné� politiky� Kraje� Vysočina�
na�rok�2012�–�2016.

ZLÍNSKÝ KrAj
Koordinátorka:�Bohdana�Sonet�(od�1.�1.�2012)
Počet MC:�13�(1.�1.�2012)�–�10�(31.�12.�2012)
Počet společných akcí:�3
•� Regionální setkání:�1�za�účasti�6�osob
•� Semináře:�2�(Seminář�pro�zaměstnavatele�v�rámci�
projektu�Krok�za�Krokem,�Proč�je�žena�mystická�
v�rámci�Významného�projektu�Olomouckých�center,�
Zlínská�centra�byla�pro�naplnění�kurzu�přizvána�také)
•� Projekt:�„Krok�za�krokem“,�v�rámci�projektu�se�
uskutečnil�kurz�„Pečovatelka�0–10�v�MC�Klubíčko�
a�Seminář�pro�zaměstnavatele�v�Kroměřížské�knihovně
•� Putovní výstava:�Jak�se�žije�v�mateřských�
centrech�(výstava�proběhla�v�MC�Slavičín,�
MC�Klubíčko,�MRC�Nebojsa)
•� Výstava:�„Než�vypukne�požár“�
(MC�Klubíčko,�MC�Nebojsa)
•� Konference:�Konference�tří�krajů�„Mateřská�
centra�jako�součást�rodinné�politiky“�
(Olomoucký,�Zlínský,�Jihomoravský).
•� Společný projekt:�V�únoru�2012�byla�podána�
žádost�„S�očima�navrch�hlavy”�na�Sociální�fond�
Zlínského�kraje.�Do�projektu�se�zapojila�3�centra�
(Slavičín,�Uherský�Brod,�Kroměříž).�Cílem�
projektu�bylo�posílení�rodičovských�kompetencí,�
aktivizace�rodičů,�zapojení�širší�rodiny�–�podpora�
mezigeneračních�vztahů�a�společné�sdílení�
volného�času.�Projekt�nebyl�podpořen.
•� Výjimečná akce:�festival�Zlínské�
jaro�–�prezentace�Sítě�MC�a�představení�
činnosti�formou�výstavních�panelů
 
Začátkem� roku� došlo� k� navázání� kontaktu�mezi� novou�
krajskou�koordinátorkou�Bohdanou�Sonet�a�mateřskými�
a�rodinnými�centry�ve�Zlínském�kraji.�Vzájemná�komu-
nikace� byla� posílena� únorovým� podáním� společného�
projektu�„S�očima�navrch�hlavy“,�který�v�závěru�nebyl�
Zlínským� krajem� podpořen.� Část� center� spolupraco-
vala� na� přípravě� a� organizaci� festivalu� „Zlínské� jaro“.�
Několika�besed�se�osobně� zúčastnila�prezidentka�Sítě�
MC�Rut�Kolínská.
V�druhé�polovině�roku�proběhlo�dotazníkové�šetření,�

které�se�uskutečnilo�v� rámci�projektu�Společnost�přá-
telská� rodině.� Ve� Zlínském� kraji� bude� soutěž� probíhat�
v�roce�2013.
Na� podzim� v� rámci� projektu� Krok� za� Krokem� pro-

běhl� rekvalifikační� kurz� Péče� o� děti� ve� věku� od� 0� do�
10� let.� Rekvalifikační� kurz� byl� akreditovaný� MŠMT.�
Absolventi/absolventky� kurzu� prošli/y� několika� semi-
náři� a�součástí� závěru�kurzu�byla�písemná�a�praktická�
zkoušku.�Ve�Zlínském�kraji� získalo�osvědčení�o� rekva-
lifikaci�15�účastnic.�Všechny�absolventky�byly�zapsány�
do�databáze�pečovatelek�o�děti�od�0�do�10�let.
V�závěru�roku�se�uskutečnilo�regionální�setkání,�kde�

se�řešily�aktuální�problémy�a�příležitosti,�burza�nápadů�
a� společný� projekt� Zlínských� center� pro� příští� rok.�
Věřím,� že� i� přes� finanční� situaci,� se� kterou� se�mnohá�
centra� potýkají,� budou�motivována� pokračovat� ve� své�
práci� a� jejich� zpětnou� vazbou� budou� spokojené� děti�
a�rodiče�odcházející�z�jejich�centra.
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enGlish suMMary

I�would�like�to�express�my�full�support�to�your�work,�since�that�what�you�are�doing�demonstrates�the�power�of�
all�bottom-up�activities�–�activities�which�come�directly�from�ordinary�people�and�the�civil�society.�And�this�is�
what�the�life�is�about.�It�is�about�helping�each�other,�finding�solutions�in�difficult�situations�in�mutual�coopera-
tion,�and�expressing�solidarity�and�community�feeling�to�all�generations.� It� is�even�more�acute�in�this�year�
which�is�the�year�of�intergenerational�solidarity.�And�it�is�very�important�in�times�when�the�word�“family”�is�
fading�away�and�loses�its�value,�and�thus�it�becomes�just�an�empty�term�in�the�context�of�the�Czech�society.
Family�and�environment,�in�which�we�grow�up,�provide�the�basis�for�the�way�how�each�of�us�will�succeed�

in�an�adult�life.�The�maternity�role�of�woman�is�what�we�should�support�the�most.
I�am�very�glad�that�mother�centers�are�such�as�communities�which�have�been�successful� in� last� twenty�

years.�They�have�become�an�integral�part�of�the�life�of�the�Czech�society�and�Czech�families.�I�wish�you�all,�
the�whole�Network�of�Mother�Centers,�and�all�the�others�who�are�actively�engaging,�all�the�best,�many�other�
years�of�successful�work�and�especially�a�lot�of�optimism.�Your�existence�and�your�work�are�needed.
Monika�Šimůnková,�Government�Commissioner�for�Human�Rights
Taken�from�the�salutary�speech�at�4th�Congress�of�the�Network�of�MCs

 n Introductory Word
We�accepted�the�anniversary�year�2012�as�a�great�opportunity� to� look�back� to� the�roots,� to�sharing�all� the�
good,�what� in� last� twenty�years� in� the�mother�centers�and�last� ten�years� in� the�Network�of�Mother�Centers�
happened,�as�well�as�a�convenient�possibility� to� turn� the�public’s�attention� to�multilayered�contribution�of�
mother�centers�for�the�family�and�society,�and�to�strengthen�the�role�of�primary�prevention�of�pathologies�in�
the�family�and�society.
Rich� programs� in� particular� mother� centers,� on� local,� regional� and� national� level� provided� us� with�

wonderful�moments�for�face-to-face�encounters,�sharing,�encouraging�to�further�work�of�the�Network�of�MCs�
as�well�as�mother�centers.
Thank�you�all�who�contributed�to�the�sense�of�belonging�to�the�big�family�of�mother�centers!

Rut Kolínská, Kateřina Kulhánková Čejková,

Martina Smejkalová, Hana Vodrážková, Ivana Lhotáková

Members of Presidium of the Network of MCs

•� 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�young�children

•� motivates�to�active�parenting
•� offers�important�information�
mostly�in�the�family�field

•� provides�self-education,�exchanging�of�
personal�experience�and�knowledge

•� offers�self-fulfillment
•� is�a�kind�of�open�gate�from�where�many�
activities�are�provided�for�the�public

•� participates�in�society�development
 
Neither�the�title�of�the�mother�center�nor�
its�full�working�range�is�decisive.

 n Anniversary Year 2012

We� all� experienced� the� exceptional� year� 2012� in� the�
midst� of� celebrations� of� the� 20th� anniversary� of� the�
establishment� of� the� first�mother� center� in� the�Czech�
Republic�and�10th�anniversary�of�the�formal�foundation�
of� the�Network� of�Mother�Centers,�which� long� before�
its� creation� had� been� working� on� the� informal� basis.�
Working� group� had� prepared� activities� for� the� whole�
anniversary� year� and� then� all� activities� coordinated.�
Slávka,� one� of� the� coordinators,� summed� up� the�
celebration�as�follows:�“It�was�an�unusual�opportunity�
to�promote�and�spread�the�ideas�of�mother�centers�and�
the� importance� they� hold� for� the� society� and� family�
at� all� levels� (public� administration,� local� administra-
tion,�and�public)�as�well�as�to�develop�and�strengthen�
the� cooperation� between� mother� centers� on� the� one�
hand� and� regional� representatives� on� the� other� hand.�
Moreover,�we�had�great�time!”
Looking� back� and� listing� all� the� activities� which� took�
place� in�2012�brings� to�our�eyes�an� incredibly�broad�
range�of�events.�The�scope�of�the�events�is�even�much�
more� striking� when� taking� into� account� budgets� of�
particular�actions�(sometimes�mere�zero!).
To�evaluate�the�anniversary�year,�we�would�paraphrase�
the� evaluation� of� the� 4th� Congress� of� the� Network�
of� MCs� by� one� of� the� participants:� “Thank� You� for�
the� wonderful� year� full� of� inspiring� information,� nice�
people� and� energy,� and� conviction� that� what� we� are�
doing,�even�though�it�has�not�been�very�often�accepted�
by�the�pubic�in�the�way�we�would�like�to�be�and�how�it�
deserves�to,�is�not�wasting�our�time.�The�energy�of�the�
anniversary�year�came�on�the�right�time.”

— 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

 n Mission of the Czech Network of Mother Centers

Mother�centers�began�to�work�in�the�Czech�Republic�in�1992.�The�Czech�Network�of�MCs�was�established�in�
2002�on�the�basis�of�a�long-term�cooperation�in�an�informal�network.
The� Czech� Network� of�Mother� Centers� reinforces� the� civic� life� of� community,� family� values� and� inter-

generational�relationships,�the�role�of�parents,�the�role�of�mothers�and�fathers�in�the�society.�Furthermore�it�
supports�the�legal�protection�of�family,�motherhood�and�equal�opportunities�for�all.�It�is�fighting�for�healthy�
life�in�a�healthy�environment.�The�Network�of�Mother�Centers�supports�its�members�and�gives�them�the�meth-
odological�guidance.�It�helps�to�establish�new�mother�centers,�organizes�lectures�and�conferences.�Last�but�
not�least,�it�cooperates�with�central�authorities�and�other�non-governmental�organizations�even�from�abroad.
The�assembly�of�members�also�approved�the�Ethic�codex�of�the�Network�of�MCs�in�2007,�which�includes�

warranty.
The�Network�guarantees,�that�the�member�organization:
•� is�not�founded�to�make�a�profit
•� is�a�self-contained�and�non-profit�organization�or�it�is�under�another�founder
•� is�open�and�available�to�all�social�groups�regardless�of�race�or�religion
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SuMMArY OF ThE ACTIVITIES ON ThE 
NATIONAL, rEGIONAL AND LOCAL LEVEL
•� Travelling�exhibition�of�the�Network�of�MCs�
Before�the�fire�starts�–�the�exhibition�presents�
the�contribution�of�mother�centers�in�the�area�of�
prevention�of�pathologies�in�the�family�and�society,�
work�of�the�mother�centers�based�on�the�principle�
of�social�work�of�self-help�groups,�as�well�as�it�
points�out�the�role�of�the�mother�centers�in�the�life�
of�communities�and�intergenerational�linking.

•� Web�relay�of�MCs�–�mother�centers�from�two�
regions�present�itself�on�the�official�websites�
of�the�Network�of�MCs�for�one�week.

•� Wandering�from�one�mother�center�to�another�
or�With�eyes�on�top�of�head�–�the�aim�was�to�
strengthen�partnership�and�mutual�cooperation�
between�centers�and�to�encourage�to�mutual�visits.

•� City�festivals�presentation�of�the�anniversary 
–�at�least�32�MCs�used�the�opportunity�of�the�
anniversary�to�present�their�own�activities�and�
activities�of�the�Network�of�MCs�and�to�find�
new�partnerships�with�other�organizations

•� Conference�Mother�Centers�as�a�part�of�the�family�
policy�–�an�opening�of�the�discussion�between�
regional�representatives,�local�representatives,�
representatives�of�the�Ministry�of�Labor�and�Social�
Affairs�and�experts�about�the�contribution�of�
mother�centers�and�their�sustainability�as�a�tool�
of�primary�prevention�of�pathologies�in�the�family�
and�society.�Together�with�representatives�of�the�
mother�centers�then�try�to�find�solutions�and�
possibilities�of�their�sustainability�in�the�context�
of�changing�family�policy.�4th�Congress�of�the�
Network�of�Mother�Centers�–�the�Congress�with�
the�title�“Phenomenon�of�mother�centers�after�the�
20�years”,�which�took�place�on�November�16th�
till�17th,�completed�the�anniversary�celebrations�
of�that�year.�Colorful�program�provided�historical�
and�international�context�of�mother�centers,�the�
appreciation�of�their�work,�it�gave�participants�the�
insight�into�the�issue�of�equal�opportunities�and�
enabled�an�exchange�of�ideas�and�inspiration.

 n Activity Of The 
Network Of MCs

CONSuLTANCY
Activities�aimed�at�improving�professional�capacity�and�
family�services�were�facilitated�mainly�by�the�regional�
coordinators,� but� also� by� other� employees� of� the�
Network�of�MCs,�and�external�experts.�The�consultancy�
took�place�by�phone�or�email�and�through�the�website�
and�social�media.

EDuCATIONAL FOr MOThEr CENTErS
Apart� from�seminars�within� the�projects�supported�by�
ESF,�a�range�of�educational�activities�included�45�edu-
cational�events�which�were� focused�both�on� the�work�
with�a� family�(28)�and�also�on� the�professionalization�

of�leadership�in�mother�centers�(17).�The�11�seminars�
took� place� in� Prague� and� 34� in� particular� regions.�
In� total� 826� persons� participated� in� the� educational�
activities� and�211�children�of� these�participants�were�
provided�with�child�care�during�the�seminars.
In�2012�the�Network�of�MCs�obtained�an�accredita-

tion� of� the� retraining� course� Child� care� for� children�
from�0�to�10�years.

rEGIONAL CENTErS
The� Network� of� MCs� builds� on� mutual� sharing� and�
cooperation� which� enables� innovation� of� family�
services� in� mother� centers.� Regional� coordinators�
organized�26�regional�meetings,�5�of� them�took�more�
than�one�day�and�were�for�whole�families�with�children�
aimed� at� strengthening� parental� capabilities� as� well�
as� capacity� building� of� those� persons�who�work�with�
the� target� group.� In� total� there� were� 365� adult� par-
ticipants�and�143�children�attended�parallel�supporting�
activities.
The�regional�coordinators�also�organized�81�events�

which� were� focused� directly� on� the� target� group� of�
parents,� on� improving� family� services� in� mother�
centers,�as�well�as�on�sharing�and�spreading�informa-
tion,�especially�news�in�the�area�of�family�services.�In�
total�there�were�4 991�participants�and�1 545�children�
attended�parallel�supporting�program.

 

 n Projects

ThE NETWOrK OF MOThEr CENTErS – 
GuArANTEE OF hIGh quALITY FAMILY 
SErVICES IN MOThEr CENTErS
The�Network�of�MCs�–�holder�of� the�statute�of�a� rec-
ognized�umbrella�organization�by�the�Ministry�of�Labor�
and�Social�Affairs�2010�–�2012�–�focused�its�project�on�
methodical�and�educational�activities�and�consultancy�
which�would�lead�to�the�stability�of�the�Network�of�MCs�
as�well�as�particular�mother�centers.
Date of realization:�1.�1.�2012�–�31.�12.�2012

STEP TOWArDS EMPLOYMENT
The� project� is� a� response� to� the� financial� crisis� con-
nected� with� the� rise� of� unemployment.� It� supports�
alternative�forms�of�employment�and�motivates�parents�
who� take� care� of� children� to� actively� seek� suitable�
employment.� It� is� implemented� in� 7� regions� of� the�
Czech�Republic.
Date of realization:�1.�5.�2010�–�30.�4.�2012

STEP BY STEP
The�main� goal� of� the� project� is� to� help� parents� with�
children� to� return� to� work.� All� project� activities� are�
related� to� the� development� of� care� services� for� pre-
school�children.

One� of� the� activities� is� targeted� on� employers� for�
whom� there� will� be� organized� thematic� workshops.�
Furthermore,�as�a�part�of�the�project�a�manual�how�to�
establish�a�child�care�facility�for�preschool�children�will�
be�published.
Date of realization:�1.�11.�2010�–�30.�4.�2013

 
EDuCATIONAL PrOGrAM FOr ThE NON-PrOFIT 
SECTOr IN ThE SOuTh MOrAVIAN rEGION
The� project� aims� to� extend� and� improve� the� range�
of� further� education� for� teachers� of� the� non-profit�
sector� in� the�SM�region.�Within� the�project�a� training�
program� “Instructor� of� Methodology� for� Non-profit�
Organizations”� will� be� created� based� on� the� require-
ments�and�needs�of�NGO�personnel.�The�program�will�
enable�the�training�of�instructors�in�the�area�of�creation�
and�operation�of�non-profit�organizations�and�direction�
of�seminars�and�other�forms�of�adult�education�on�the�
topics�surrounding�the�non-profit�sector.
The� project� will� support� a� total� of� 100� workers�

(employees�and�volunteers)�of�non-profit�organizations�
in�the�SM�region.
Date of realization:�1.�9.�2010�–�30.�6.�2012

 
PErMANENT EDuCATION FOr 
ThE DEVELOPMENT AND ThE 
COMPETIVENESS (TVrZ)
The�aim�of�the�project�is�to�develop�and�to�extend�the�
range�of�further�education�in�the�non-profit�sector�and�
to�strengthen�the�awareness�about�the�importance�and�
the�offer�of�education�in�the�region�Vysočina�so�that�the�
competitiveness� of� individual� participants� would� be�
increased.�At�the�same�time�the�sustainability�of�non-
profit�organization�themselves�would�be�increased�too.
Date of realization:�1.�2.�2011�–�31.�1.�2014

 
GruNDTShIP LSP
Mother� Centers� developing� support� structures� for�
active�volunteer�involvement
The� aim� of� this� project� is� an� exchange� of� experi-

ences,�procedures�and�solutions�of�problems,�incentive�
to�prevent� same�problems,�between�12�partners� from�
10�European�countries,�and�an�integration�of�the�expe-
rience�from�abroad�into�the�functioning�of�the�organiza-
tion� and� strengthening� of� international� cooperation� of�
mother�centers.
Despite� all� the� cultural,� size,� economical� and�

geographical� differences,�mother� centers�have�one� in�
common� –� MCs� create� the� environment� and� space�
for� families� with� children� who� can� meet� there,� learn�
from� each� other� and� share.� MCs� are� taking� care� of�
community� for� everyone.� They� respect� differences�
and� encourage� family� and� community� competences�
to�increase.
The�Network� of�MCs� participates� in� the� project� by�

24� international�mobilities� and� it� will� host� in� Prague�
the�international�conference�in�May�2013.
Date of realization:�1.�8.�2011�–�31.�7.�2013
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 n Campaigns

The� Network� of� Mother� Centers� has� been� utilizing�
a�system�of�running�campaigns�as�a�tool�for�PR�since�
2004�–�campaigns�point� out� the� existence�of�mother�
centers� and� conditions� of� family� life� in� particular�
municipalities� and� regions� as� well� as� in� the� whole�
country.�In�2012�the�Network�of�MCs�focused�on�three�
main� issues:� family� in� inter-generational� context;�
environment;� and� family� friendly� society.� Thanks� to�
the� campaigns� the� Network� of� MCs� succeeded� in�
get� through� a� lot� of� changes� in� advance� of� favorable�
conditions�of�the�life�of�family�and�activities�of�mother�
centers.
On�the�national�level�there�were�162�mother�centers�

involved�in�the�campaigns�with�16 672�participants�in�
total� (9 470� adults� and�7 202�children)� and�500�per-
sons�from�the�total�of�16 672�were�involved�as�a�part�of�
preparatory�and�implementing�teams.

 
 
Campaigns overview:

WINGS AND rOOTS OF Our FAMILY 
(1. – 31. 5. 2012) 

The�Network�of�MCs�wants�to�highlight�the�importance�
of� family� currently� in� the� midst� of� the� requirements�
for� power� consumption� and� individual� needs� of�
losing�family�values�and�relationships�of�its�individual�
members.� Empowering� families� is� one� of� the� main�
objectives�of�the�network,�and�so�we�decided�to�focus�
this�year�on� this�day� read� in� the�context�of� the�whole�
family,�including�intergenerational�linkages.
The�name�of�the�campaign�comes�from�a�paraphrase�

of� the� quote:� “Children� should� receive� from� their�
parents�two�things:�roots�and�wings“�(Johann�Wolfgang�
Goethe).�Roots�tend�to�the�past�to�our�grandparents�and�
wings�drawn� to� the� responsibility� that�obliges�anyone�
who�accepts�the�task�of�parenting.

DADDY rOCKS TODAY 
(1. – 17. 6. 2012)

The�main�aim�of�the�campaign�is�to�strengthen�the�role�
of�a�father�in�our�society�and�to�motivate�fathers�to�join�
the�efforts�of�mother�centers�as�well�as�their�families.�
The� campaign� was� in� 2012� with� the� respect� to� the�
European�Year�on�Active�Ageing�and�Solidarity�between�
Generations�focused�on�fathers�and�grandfathers� from�
the� inter-generational� perspective.� The� campaign� has�
been� announcing� in� cooperation� with� the� League� of�
Outspoken�Men�since�2007.

CITY FOr ChILDrEN 
(1. – 30. 4. AND 15. 9. – 15. 10. 2012)
The�Network� of�MCs� understands� the� environment� in�
municipalities�with� regard� to� children� as�multilayered�
problem�and�it�tries�jointly�with�municipal�representa-
tives�to�find�ways�to�improve�living�conditions�there.

FOur SEASONS 
(1. 11. – 16. 12. 2012)
The�Network�of�MCs�contributed�to�the�European�Year�
of� Active� Ageing� and� Solidarity� between� Generations�
by� questionnaire� survey� within� the� campaign� which�
mapped� how� the� generation� of� grandparents� has�
engaged�in�mother�centers.

FAMILY FrIENDLY SOCIETY
In�our�oldest�ongoing�campaign�(since�2004),�we�are�
trying� to� strengthen� the� position� of� a� family� in� the�
society�and� to�support� the�pro-family�oriented�policy.�
We� point� out� the� role� of� for� instance� barrier-free�
environment,� family� discounts,� healthy� environment,�
work-life�balance�conditions�of�the�employees.
The� traditional� campaign� Family� Friendly� Society�

was�innovated�in�2012�within�the�project�on�the�same�
name�which�has�been� realized� thanks� to� the� financial�
support�from�OP�LZZ�ESF.

COMPETITION FAMILY FrIENDLY MuNICIPALITY
The� competition� motivates� mother� centers� to� build�
or� deepen� their� cooperation� with� representatives� of�
municipalities.

INTErNATIONAL CAMPAIGN 10-10-12
The� aim� of� the� campaign� is� reflected� by� the� motto:�
“Meet�the�world�in�mother�centers.”�It�is�about�making�
the� phenomena� of� mother� centers� more� visible� and�
also� about� strengthening� the� sense� of� belonging�
among�mother�centers�around�the�world.�The�campaign�
is� focused� each� year� on� a� different� country,� on� its�
culture,�traditions�and�customs,�so�we�can�learn�about�
different� conditions� of� the� common� life� of� mothers�
and� their� families� in� different� countries.� In� 2012� the�
campaign�was�focused�on�the�Czech�Republic.

Thanks� to� the� medial� partnership� with� the� magazine�
Máma� a� já,� the� Network� of�MCs� has�monthly� issued�
a�double�page�concerning�activities�of�mother�centers.�
The� Network� of� MCs� issued� 10� nationwide� public�
releases�and�several�others�in�particular�regions.

PrEZENTATION
During� the� year� the� Network� of�MCs� used� traditional�
opportunities� for� its� presentation:� NGO� Market,�
announcement� of� the� competition� Family� Friendly�
Municipality,� awarding� on� the� regional� level� within�
the�campaign�Family�Friendly�Society,�music�festivals�
Concentus�Moraviae�and�Zlínské�jaro.
The�Network�of�MCs�also�took�new�opportunities�for�

its�PR�such�as:�breakfast�with�the�French�ambassador,�
conferences� (European� Year� on� Active� Ageing� and�
Solidarity�between�Generations,�Together�with�children�
and� seniors� in� the� library),� workshops� for� employers�
within� the� project� Equal� opportunities,� and� project�
Place�for�life.

Co-operation with Partners 
within the Czech republic
The� Network� of� MCs’� partner� cooperation� with� other�
organizations� with� similar� specialization� has� long�
tradition.�In�2012�the�Network�of�MCs�focused�also�on�
partnership� with� particular� experts� on� family� issues.�
It� organized� a� colloquium� and� connected� experts� on�
psychology,�sociology,�law�and�human�resources.
The� Network� of� MCs� has� continued� to� cooperate�

with�universities�in�the�form�of�consultancy,�internships�
and�mentoring� thesis.� The�Network� of�MCs� is�widely�
accepted�as�an�exclusive�source�of�knowhow�of�mother�
centers�in�the�Czech�Republic.

 n Public relations 
And Lobbying

MEDIa
An�opening�of� the� travelling�exhibition�at� the�Ministry�
of� Labour� and� Social� Affairs� by� the� beginning� of� the�
year� (January� 9,� 2012)� caught� media’s� attention� in�
the� form� of� television� broadcasting� from� the� opening�
on�CT24�(Rut�Kolínská).�Subsequently,�the�Network�of�
MCs�and�mother�centers�became�a�day� theme�of� the�
television.�Furthermore,�Jiřina�Chlebovská�was�invited�
to�the�morning�broadcasting�of�TV�Metropol.�During�the�
year,� the�Network�and�mother�centers�appeared�again�
as� an� issue� on� television�CT� 1� in� the� program�Sama�
doma�and�on�TV�Pětka.
The�Network�also�had�an�opportunity� to�present� its�

work� and� activities� on� radio� waves,� namely� twice� in�
the�programme�Na�Bělidle�(CR�6),�in�Radiožurnál�and�
several�times�in�Radio�Proglas.
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Long-term partnerships:
•� Asistence�o.�s.�–�wheelchair�accessibility�
of�Prague�public�transport

•� Asociace�center�pro�rodinu�–�FFM,�
parents�competencies

•� Centrum�Generace,�o.�s.�–�National�
week�of�marriage

•� Concentus�Moraviae�(International�festival�of�
13�towns)�–�campaign�Daddy�rocks�today

•� European�Institute�–�Euro�key
•� Gender�studies,�o.p.s.�–�harmonizing�
of�professional�life�and�family�life

•� Hnutí�Duha�(The�Rainbow�
Movement)�–�Great�challenge

•� Hnutí�za�aktivní�mateřství�(Active�
Motherhood�Movement)�–�improvement�of�
provided�service�of�Czech�obstetrics

•� LMC�s.�r.�o.�a�flexibilni.lmc.eu�–�alternate�forms�
of�work�and�partner�project�cooperation

•� Národní�rada�pro�postižené�(National�Council�
for�the�Disabled)�–�mobility,�Euro�key�has�
begun�serving�the�families�with�small�children�
in�Jihomoravský,�Karlovarském,�Olomoucký,�
Pardubický,�Plzeňský�a�Středočeský�region

•� Odsouzeni.cz�–�the�surrogate�care�initiative�support
•� Spolek�pro�obnovu�venkova�ČR�(Association�
for�the�Rural�Reconstruction)�–�family�policy

•� The�Czech�Network�of�MCs�is�a�member�
of�Association�of�Equal�Chances.

Cooperation with Partners Abroad

MINE
The� cooperation� with� the� international� network� MC�
MINE� continued� especially� due� to� the� international�
project� Grunship� LSP.� Members� of� the� presidium�
(Rut� Kolínská,� Hana� Vodrážková)� and� members� of�
the� implementation� team� (Marcela� Bradová,� Jiřina�
Chlebovská)� attended� a� general� meeting� of� MINE�
which�took�place�in�Netherland�on�June�6,�2012.�The�
third� International�Mother�Centers�Day�10-10-12�was�
focused�on�the�Czech�Republic.

 
GrOOTS INTErNATIONAL AND 
huAIrOu COMMISSION
The� membership� in� GROOTS� International� brings�
not� only� a� lot� inspiration� and� support,� but� also� it�
is� expected� from� us� sharing� best� practice� with� our�
colleagues� on� the� international� level.� Rut� Kolínská�
presented�the�history�and�development�of�the�Network�
of� MCs� on� the� workshop� “Grassroots� Leadership�
Dialogue”�and�experiences�with�the�cooperation�of�the�
Network� of� MCs� with� political� representatives� on� the�
12th�Forum�of�AWID�(Association�for�Women’s�Rights�
in� Development).� Rut� Kolínská� and� Lucie� Nemešová�
also�took�part�at�GWIA�and�WUF�in�Naples.
The�global�facilitator�Sandy�Schilen�came�to�support�

the�activities�of�the�Network�of�MCs�and�Czech�mother�
centers�on�the�4th�Congress�of�the�Network�of�MCs.

Lobbying
Fulfilling� the� mission� of� the� Network� of� MCs� –�
strengthening� the� values� of� community� life,� family�
and� inter-generational� relations,� the� parent� function,�
maternal�and�paternal�role�in�the�society�and�the�family�
protection�legal�support,�maternity�and�equal�opportu-
nities�for�everyone�–�demands�also�patient�cooperation�
with� the� central� and� local� administration.� We� have�
been�cooperating�with�the�Ministry�of�Labor�and�Social�
Affairs,� Government� Commissioner� for� Human�Rights�
and�regional�and�local�representatives�on�the�course�of�
family�policy.�We�have�signed�a�cooperation�agreement�
in�Karlovarský�and�Plzeňský�regions.
The� cooperation� with� our� partners� is� based� on�

patience�and�we�still� have� to� keep� finding�new�ways.�
Very� often� together� with� disproportionate� financial�
investments� it�brings�unexpected� twists�and� it� is�very�
uneasy� to� estimate� its� outcomes.� We� are,� however,�
aware� that� it�would�not�be�possible� to�advance�better�
conditions� for� the� life�of� families�without�open�coop-
eration�and�opening�new�issues.
Authorities�in�which�the�MCs�Network�is�represented:
•� Government�Council�for�Equal�
Opportunities�(Rut�Kolínská)

•� Committee�of�the�Government�Council�for�Equal�
Opportunities�for�harmonizing�professional�
and�family�life�(Rut�Kolínská�–�leader)

•� Monitoring�Committees�of�ESF�
Programs�(Rut�Kolínská)

•� Working�group�for�evaluation�of�
ESF�Programs�(Klára�Vlková)

•� Permanent�Commission�for�the�Family�of�the�
House�of�Deputies�of�the�CR�–�the�Network�of�
MCs�has�obtained�the�post�of�permanent�guest

•� European�Year�for�Active�Ageing�and�
Solidarity�between�Generations�working�
group�(Rut�Kolínská,�Romana�Baborová)

 n People In The Network

PrESIDIuM
•� president: 

Rut Kolínská
(statutory�representative)

•� 1.�vice-president: 
Kateřina Kulhánková Čejková 
(statutory�representative)

•� vice-presidents: 
Martina Smejkalová,�Hana 
Vodrážková,�Ivana Lhotáková

CONTrOL COMMITTEE
Monika�Čuhelová,�Hana�Švíková,�Jana�Šťasná

EMPLOYEES OF ThE NETWOrK OF MCS
Marcela� Bradová,� Jana� Burešová,� Gabriela� Burianová,�
Nadja� Juričková,� Lenka� Kalniková,� Rut� Kolínská,�
Lucie�Nemešová,�Pavlína�Novotná,� Vít�Novotný,� Lucie�
Plešková,�Klára�Vlková

rEGIONAL COOrDINATOrS
Lenka� Ackermannová,� Romana� Baborová,� Martina�
Baranová,� Petra� Benešová,� Hana� Cinková,� Daria�
Čapková,�Markéta�Horáková,�Jiřina�Chlebovská,�Andrea�
Kulíková,�Irena�Macháčková,�Bohuslava�Nejedlá,�Lucie�
Opletalová,� Martina� Smejkalová,� Linda� Pačesová,�
Bohdana�Sonet,�Hana�Šnajdrová.

VOLuNTEErS
Traditionally�among�our�volunteers�there�are�all�mem-
bers� of� the� executive� team,� very� often� together� with�
their� partners� and� other� family� members.� Apart� from�
them�a�lot�of�friends�and�sympathizers�of�the�Network�
of�MCs�help�and�contribute�by�the�variety�of�services.

 n Look Into 2013

We�have�finished�the�annual�report�in�the�time�when�we�had�an�approximate�overview/knowledge�of�our�available�
capabilities�in�2013�and�so�we�somehow�feel�that�it�will�not�be�an�easy�year�not�just�because�of�lack�of�financial�
resources� for� basic� functioning,� but� also� with� regard� to� the� overall� development� of� an� external� environment� –�
especially�political,�legislative�and�climatic�environment.
We�were�left�out�with�only�one�option�–�to�accept�the�current�development�of�events�as�a�big�challenge�or�rather�

an�opportunity�to�look�for�new�ways�in�mother�centers,�in�the�Network�of�MCs,�as�well�as�at�all�places�where�our�
activity�falls.
Let’s� try� to�use� the�enormous�capacity�hidden� in� the�mission�of�mother�centers,� in� the�primary�prevention�of�

pathologies�in�the�family�and�society,�self-help�groups�based�on�sharing�and�mutual�help,�in�active�life�approach,�
and�in�our�mutual�support�of�each�other�and�cooperation.

— Presidium of the Network of MCs
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region Events 
total

regional meetings, 
visits, working groups

Trainings, lectures, 
workshops

Other events

No. No.

Participants

No.

Participants

No. KindTotal a C Total a C

South�Bohemia 19 4 110 56 54 5 170 99 71 10
educational�family�game�–�6�cities�

4�events�for�families

South�Moravia 18 2 67 38 29 12 304 199 105 4
1�foreign�study�trip
3�events�for�families

Karlovy�Vary 10 2 10 10 0 1 22 17 5 7
5�events�for�families�

campaign�“Family�Friendly�Society”

Hradec�Králové 7 2 25 17 8 4 55 55 0 1 discussion�at�the�round�table

Liberec 22 2 30 27 3 2 30 27 3 18

4�events�for�families
7�transport�safety�action
6�trainings�for�parents

geocaching

Moravia-Silesia 2 1 6 5 1 0 0 0 0 1 training�for�parents

Olomouc 6 2 47 38 9 2 27 24 3 2
conference

campaign�“Family�Friendly�Society”

Pardubice 13 3 106 85 21 0 0 0 0 10 10�events�for�families

Plzeň 11 1 11 8 3 2 60 58 2 8
6�open-air�festivales�for�families

exhibition�“Before�a�Fire�Breaks�Out”

Prague 13 1 11 9 2 11 270 261 9 1 events�for�families

Central�Bohemia 18 2 30 24 6 1 18 15 3 15
14�events�for�families

geocaching

Ústí�nad�Labem 3 1 10 9 1 1 10 9 1 1 exhibition�“Before�a�Fire�Breaks�Out”

Vysočina 8 2 39 33 6 4 71 62 9 2
Foreign�study�trip

event�“Let�Us�Rejoice�Together”

Zlín 3 1 6 6 0 0 0 0 0 2
exhibition�“Before�a�Fire�Breaks�Out”

events�for�families

CELKEM 153 26 508 365 143 45 1 037 826 211 82

 n Network Activities In Each region

STATISTICS OF ThE MCS NETWOrK ACTIVITY IN ThE rEGIONS – 2012
A�total�of�153 events�with�the�participation�of�1 545 people�of�which�1 191�were�adults�and�354 children.
In� the� total� there� are� included�only� participants�who� signed�present� sheets.�On� large� events� for� public� such� as�
Daddy�afternoon�on�the�music�festival�Concentus�Moraviae�we�did�not�collect�total�number�of�participants.

Number�—�No. |� Adults�—�a� |� Childern�—�C
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 n Special Thanks

We own big thank to all who appreciate our 
work, who not only orally support as but also 
who financially support us. It is not easy to 
find the most appropriate way to say so we 
would like to express our deepest thanks to:

•� our�closest�–�families,�partners,�children,�
parents,�friends,�and�sympathizers�for�
their�selfless�and�constant�support

•� members�of�the�Network�of�MCs�for�their�
activities�in�particular�mother�centers,�
for�their�involvement�in�activities�and�
campaigns�of�the�Network�of�MCs�and�
their�suggestions�and�feedbacks,�as�well�
as�for�their�share�on�advancing�better�
conditions�for�the�life�of�Czech�families

•� whole�work�team�–�regional�coordinators�and�
employees�of�the�office�as�well�as�external�
coworkers�–�the�Network�of�MCs�obtained�
the�statute�of�a�credible�organization�thanks�
to�their�togetherness�and�creative�approach

•� experts�and�representatives�of�partner�
organizations�for�their�support�of�our�
efforts�to�realize�our�mission

•� representatives�of�the�Ministry�of�
Labor�and�Social�Affairs,�regional�
representatives�and�politicians�at�all�
levels�for�their�open�cooperation

•� members�of�MINE,�GROOTS�International�
and�Huairou�commission�for�mutual�sharing�
and�cooperation�on�the�international�level

•� magazine�Máma�a�já�for�their�
long-time�medial�cooperation

•� donors:�Ministry�of�Labor�and�Social�Affairs,�
ESF,�NAEP�–�Grundtvig,�regions,�and�other�
organizations�and�individual�donors
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TIRÁŽ— Ruka, která hýbe kolébkou, 
hýbe celým světem…

— William Ross Wallace – 
anglické přísloví a motto Sítě MC
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