
VáÏení pfiátelé,

dostáváte do rukou dal‰í roãní bilanci práce obãanského sdruÏení SíÈ matefisk˘ch center v âeské republice. V této
souvislosti bych se chtûla zmínit o událostech, které práci v roce 2005 v˘znamnû ovlivnily.

Uplynul˘ rok byl pro nás velice dÛleÏit˘m. Znamenal bez pfiehánûní pfielom v ãinnosti sdruÏení, která byla dfiíve spí‰e
dobrovolná, Ïivelná a nefiízená a postupnû pod vlivem pozitivních okolností se stala systematickou, koncepãní 
a organizovanou.

Po pion˘rsk˘ch letech a práci, která nemûla ãasto zaãátek ani konec, jsme se museli uãit pracovat jako zamûstnanci
organizace, kterou jsme sami vytvofiiili. Po nûkolika letech práce ze soukromého bytu jsme získali kanceláfi. Byla to
pro nás zcela nová zku‰enost. 

Stejnû tak nám tento rok pfiinesl i fiadu dal‰ích nov˘ch zku‰eností – spolupráci s firmami a firemními dárci, ve dvou
pfiípadech velice úspû‰nou, v jednom ménû. Dal‰í novou zku‰eností byla práce na projektu podpofieném Evropsk˘m
sociálním fondem se v‰emi plusy i mínusy, které to má. Novou zku‰eností bylo i získání a zamûstnání potfiebné 
asistentky kanceláfie, která vnesla do na‰í ãinnosti tolik nov˘ch a pozitivních zmûn, Ïe plody její práce sklízíme 
prakticky dnes a dennû. Stejnû tak se nám podafiilo získat pro na‰i práci úãetní, odbornici na neziskov˘ sektor, která
od prvních chvil zaãala také konzultovat dotazy matefisk˘ch center. Potû‰ila nás práce rady Sítû, která byla velice 
intenzívní, neboÈ radní braly svou funkci v organizaci s velkou odpovûdností. 

Rok 2005 byl v˘znamn˘ i pro na‰e ãleny. Matefiská centra zaãala vnímat SíÈ jako organizaci, která skuteãnû stojí 
v jejich ãele a bere se za jejich práva.

Chtûla bych za takto úspû‰n˘ rok podûkovat v‰em spolupracovníkÛm,  radním a na‰im ãlenÛm, bez jejichÏ obûta-
vosti a pracovního nasazení bych se zde s vámi nemohla dûlit o dosaÏené v˘sledky. MÛj dík patfií také tûm, bez nichÏ
by na‰e práce nebyla myslitelná – na‰im dárcÛm.

Lucie Slauková
âlenka v˘konného t˘mu Sítû MC v âR

OD T¤Í KRÁLÒ PO SAMOSTATNÉ SDRUÎENÍÚVODNÍ SLOVO

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Obãanské sdruÏení SíÈ matefisk˘ch center v âR vzniklo v roce 2001 na základû potfieby matefisk˘ch center, která 
vyplynula ze zku‰eností jejich dlouhodobé spolupráce. 

SíÈ posiluje hodnoty rodiny, úlohy rodiãÛ a matefiskou roli Ïeny ve spoleãnosti, podporuje právní ochranu rodiny,
matefiství a rovn˘ch pfiíleÏitostí muÏÛ a Ïen. Dále poskytuje sv˘m ãlenÛm podporu a metodické vedení, pomáhá
vzniku nov˘ch MC. SíÈ koordinuje spoleãné projekty MC v âeské republice, pofiádá semináfie a konference.

SíÈ také spolupracuje se státními i nestátními organizacemi, se státní správou a samosprávou i se zahraniãními 
subjekty podobného zamûfiení. 

âlenem Sítû se mÛÏe stát matefiské centrum (bez rozdílu právní subjektivity), které  je otevfiené a dostupné v‰em 
sociálním skupinám bez ohledu na pÛvod a rasu. Na konci roku 2005 mûla SíÈ 119 ãlenÛ v celé âeské republice.

ORGÁNY SÍTù MC V âR

V˘konn˘ t˘m: 
Rut Kolínská, Lucie Slauková

Rada Sítû MC v âR (poãet: 17 ): 
Hana Beránková, Anna DoleÏelová, Lucie âerná, Dana Hubálková, Petra Hou‰ková, Lenka Kalniková, Rut Kolínská,
Marcela Krejãíková, Martina Metliãková, Slávka Nejedlá, Daniela Pevná, Jarmila Polanská, Hana Pudelská, Martina
Pojarová, Klára Rulíková, Lucie Slauková, Hana Uhríková

Zamûstnanci Sítû:
Mgr. Rut Kolínská  - od 1.7.2005
Mgr. Jana Fajtová – Krausová  (asistentka) - od 1.8.2005
Mgr. Lucie Slauková – od 1.9.2005



Rok 2005 mÛÏeme povaÏovat za historick˘ zlom v ãinnosti Sítû, protoÏe její aktivity se rozrostly do
dfiíve neb˘val˘ch rozmûrÛ:

•  SíÈ získala kanceláfi nejprve v Ha‰talské ulici a od srpna pak v Hradební ulici, obû v Praze 1.

• Oproti minul˘m rokÛm se Síti MC v âR podafiilo získat peníze nejen na nájem kanceláfie, ale také na mzdy zamûst-
nancÛ.

•  SíÈ pracovala celkem na osmi projektech.

• Díky systematické koordinaãní ãinnosti Sítû ve prospûch stávajících ãlenÛ i na podporu vzniku nov˘ch MC se
ãlenská základna bûhem roku rozrostla z 86 na 119 ãlensk˘ch matefisk˘ch center, to je o 38% více ãlenÛ neÏ na
konci roku 2004 (viz graf níÏe).
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SEZNAM âLENÒ SÍTù MC v âR
k 31. 12. 2005

BENE·OV / MC Hvûzdiãka

BEROUN / MC Sluneãnice

BOHUMÍN / RC SlÛnû

BOSKOVICE
/ MC pfii TJ Rytmus Boskovice

BRNO - LESNÁ / MC Klokánek

B¤EZNICE / MC Pampeli‰ka

BU·TùHRAD
/ MC Bu‰tûhradsk˘ pelí‰ek

BYST¤ICE U BENE·OVA
/ MC Kulí‰ek

CVIKOV / MC Oveãka

âELÁKOVICE / MC âelákovice

âESKÁ T¤EBOVÁ / MC Rosa

âESKÉ BUDùJOVICE / MC Máj

âESK¯ BROD / MC Kostiãka

âESK¯ KRUMLOV / MC Mí‰a

DùâÍN / MC Bûlásek

DESNÁ I / MC Kaãka

DOB¤ANY / MC Budulínek

DOB¤Í· / MC Dobfií‰ek

DOLNÍ BOUSOV / MRC Sedmikráska

DUBÍ / MC Kulihrá‰ek

DVÒR KRÁLOVÉ NAD LABEM
/ MC Îirafa

FR¯DEK-MÍSTEK
/ Klub maminek Brouãci

FR¯DLANT / MC Macef

HAVLÍâKÒV BROD / MC Zvoneãek

HEJNICE / MC Matefiídou‰ka

HOSTIVICE / MC  Hostík

HRADEC KRÁLOVÉ 16
/ KMC Sedmikráska

HRADEC KRÁLOVÉ 3 / MC Domeãek

Postavení Sítû dnes
Vnímání postavení a smyslu Sítû se bûhem dvou let velice zmûnilo. Letos jsme se jiÏ nesetkávali s nepochopením ãi
nekonstruktivní kritikou. SíÈ matefiská centra vnímají jako organizaci, která jim pomÛÏe, lobbuje za nû, poskytuje jim
servis a informace, propaguje je na vefiejnosti a je zdrojem informací - o legislativû, o grantech, o projektech. Díky ní
si matefiská centra mohou pfiedávat  zku‰enosti, vzájemnû si pomáhat a podporovat se. Otevírají se jim nové moÏ-
nosti financování. Matefiská centra jiÏ pochopila, Ïe ãím silnûj‰í SíÈ bude, tím silnûji bude sly‰et její hlas. OceÀují
nové webové stránky Sítû jako uÏiteãn˘ zdroj informací a vyuÏívají sluÏby úãetní, která zavedla svou pravidelnou po-
radnu po telefonu a emailu.

âinnost Sítû dnes zahrnuje také práci na projektech. Nûkteré z nich smûfiují na podporu jednotliv˘ch MC, spolupráci
MC v Síti a zkvalitÀování práce Sítû, dal‰í zahrnují ‰ir‰í problematiku, spojenou pfiedev‰ím s uplatnûním Ïen na trhu
práce a s tím souvisejícími rovn˘mi pfiíleÏitostmi Ïen a muÏÛ. 

Velk˘ v˘znam pro fungování Sítû mûla a stále má v˘znamná podpora holandské nadace Bernard van Leer Foundation
a její osmnáctimûsíãní projekt na posílení spolupráce v regionech, stejnû tak i novû vytvofien˘ dotaãní program
Ministerstva práce a sociálních vûcí na podporu fungující rodiny. 

Samozfiejmû nesmíme zapomenout ani na vstup âR do Evropské unie, kter˘ pro na‰i organizaci mûl v˘znam pfiede-
v‰ím proto, Ïe jsme se mohli partnersky zapojit do projektu Equal podpofieného Evropsk˘m sociálním fondem a vy-
zkou‰et si tak financování i administraci „evropsk˘ch" projektÛ. 

Neménû v˘znamná byla i podpora z oblasti firemního dárcovství – firma Procter & Gamble si vybrala SíÈ matefisk˘ch
center a její ãlenská centra jako cílovou skupinu svého zájmu a vytvofiila spolu s nadací VIA stejnojmenn˘ grantov˘
program.



PROJEKTY SÍTù

1. Matky sobû - profesionalizace a posílení matefisk˘ch center
Tento projekt podpofiilo velvyslanectví Nizozemského království v programu Matra/KAP. Projekt probíhal pfiedev‰ím 
v roce 2004 a v roce 2005 v lednu a únoru. Cílem projektu Sítû MC v âR byla vût‰í profesionalizace zakladatelek 
a dobrovolnic z matefisk˘ch center. Uspofiádali jsme semináfi metody Leadership Support Process (LSP), s nûmeck˘mi
lektorkami Andreou Laux a Elke  Arenskrieger jako ‰kolení ‰kolitelÛ a poté sérii ‰kolení v regionech v tûchto mûstech:
Praha 7.1., Mûlník 12.1., Boskovice 24.1., Dobfií‰ 7.2., RoÏmitál pod Tfiem‰ínem 21.2.. V tûchto semináfiích
si mohly metodu osvojit Ïeny z matefisk˘ch center, jimÏ je pfiedev‰ím tato metoda urãena. 

Struãnû o metodû komunikace (LSP): Je to komunikaãní metoda k vyuÏívání dovedností a vÛdãích schopností 
v obãanské spoleãnosti. Pochází z amerického prostfiedí, kde ji postupnû dovedly k souãasné podobû Ïeny z New Yorského
národního kongresu (NCNW). Je zaloÏena na rovnosti v‰ech zúãastnûn˘ch, má pomáhat nenásilnou formou vytvofiit lep‰í 
a jasnûj‰í komunikaci v‰ech a velice se hodí právû do matefisk˘ch center, která vznikají nejãastûji svépomocnû. Díky 
finanãní podpofie velvyslanectví nizozemského království jsme mohly vydat i publikaci o metodû LSP.

2. Projekt Growing from bottom up!
Projekt podpofiila holandská nadace Bernard van Leer Foundation. Byl plánován na 18 mûsícÛ od záfií 2004 do února 2006.

Obsahem tohoto projektu byla:
• regionální setkání a celorepubliková setkání
• pravidelná setkání rady Sítû
• v˘cvik metody Leadership Support Process, kter˘m pro‰ly ãlenky rady 
• vybudování kanceláfie
• dal‰í prohloubení spolupráce s MINE (The Mother Centers International Network) 

Regionální setkání

Regionální setkání mûla za cíl - posílit a podpofiit SíÈ. Jejich úãelem bylo definování podnûtÛ a témat, která jsou pro matefi-
ská centra v jednotliv˘ch krajích dÛleÏitá. Na konci tohoto procesu mají regiony nejenom definované podnûty a témata, ale
také zpÛsoby, jak na nich mohou spoleãnû nadále pra-
covat. Dal‰ím cílem setkávání bylo dosaÏení vût‰í
podpory Sítû zevnitfi, protoÏe SíÈ je tak silná, jak silní
jsou její ãlenové. Jedním z mnoha pozitivních dÛ-
sledkÛ setkávání bylo a je i vût‰í vtaÏení nebo zapojení
více aktivních lidí do ãinnosti Sítû, aby se práce rozlo-
Ïila mezi více lidí. Matefiská centra v regionech díky
setkáním zaãala více spolupracovat a vnímat pfiínos
Sítû pro sebe i pro budoucnost. DÛsledkem bylo  v˘-
razné zv˘‰ení poãtu ãlenÛ Sítû a zv˘‰ení zájmu matefi-
sk˘ch center o dûní v Síti. Probûhlo 26 z plánovan˘ch
28 regionálních setkání, to je 92%. Setkání probûhla
ve 13 krajích z 15. Mûla pevnû danou strukturu, vy-
cházející z projektu. Matky na nû mohly pfiijet s dûtmi,
protoÏe bylo vÏdy zaji‰tûné hlídání a mohly se tak plnû
vûnovat otázkám smyslu a cílÛ Sítû. 

Celorepubliková setkání

Celorepublikové setkání probûhlo 1.-2.10. 2004 v Praze a 13.-14.1.2006 v Brnû. Ve tfietím ãtvrtletí roku 2005 jsme inten-
zivnû pfiipravovali setkání v Brnû.

Setkání rady Sítû

Cílem práce rady Sítû bylo zlep‰ení koordinace ãinnosti Sítû, naplÀování cílÛ Sítû, prÛbûÏná spolupráce s regiony, spoleãné
public relation a fundraising.

Rada se se‰la celkem osmkrát -
7.1., 4.3., 22.-23.4., 10.6., 26.9.,
25.10., 24.11., 13.12. Jednání rady
Sítû byla vedena metodou Leadership
Support Process a navíc vyuÏívala pro
svou ãinnost supervize, které smyslu-
plnû posouvaly smûfiování práce rady.
Proti pÛvodnímu plánu, kter˘ byl 5
setkání rady za rok, se rada zaãala
scházet ãastûji, protoÏe stále se zvy-
‰ující  mnoÏství práce vyÏadovalo
ãastûj‰í porady.

Vybudování kanceláfie

Koordinace ãinnosti Sítû byla nûkolik let fiízena ze soukromého bytu. Zkvalitnûní práce nutnû vyÏadovalo zaji‰tûní a vyba-
vení kanceláfie, zamûstnání síly s pracovní náplní zamûfienou na administrativu Sítû. Díky finanãní podpofie nadace Bernard
van Leer se podafiilo zafiídit kanceláfi nábytkem, PC, multifunkãní tiskárnou, telefonem, digitálním fotoaparátem a pevn˘m
internetov˘m pfiipojením. Kanceláfi se stala místem pro koordinaci ãinnost Sítû, ale zároveÀ slouÏí pro pracovní jednání
rady i jako místo k setkávání se zájemci z fiad MC, odborníkÛ nebo úfiadÛ.

HRANICE / MC Dráãek

HROTOVICE / MC Andílci

CHEB / MC Klubíãko

CHLUMEC U ÚSTÍ NAD LABEM
/ MC Sluníãka

CHRUDIM / MC MAMA klub

JABLONEC NAD NISOU
/ MC Svûtlu‰ka

JESENÍK / Matefiské sdruÏení Krteãek

JIâÍN / MC Kapiãka

JILEMNICE / MC Rodinka

KADA≈ / MC Rodiãe a dûti z Kadanû

KARVINÁ - NOVÉ MùSTO
/ CPR Sluníãko

KLÁ·TEREC NAD OH¤Í / MC Rará‰ek

KLÍNEC / RKC Klínec

KROMù¤ÍÎ / MC Klubíãko

LAN·KROUN / MC Dûtsk˘ svût

LIBEREC 23
/ Centrum volného ãasu Arabela

LITOMù¤ICE / MC Klubíãko

LITOMY·L / MC Litomy‰l

LYSÁ N.L. / MC Empatie

MùLNÍK / RC Ka‰párek

MILOVICE – MLADÁ / MC Milovice

MLADÁ BOLESLAV / MC Konvikt

MOST / CVâ Pojìte si k nám hrát

NÁCHOD / Klub SUN Náchod 
(Dûtsk˘ klub Hopsáãek)

NERATOVICE / RC My‰ák

NOVÉ MùSTO NAD METUJÍ
/ MC Na zámeãku

NOV¯ JIâÍN / M-centrum- matefiské
centrum pro nov˘ Ïivot

NYMBURK / MC Svítání

OLOMOUC / MC Sluneãnice

Regionální setkání v Dobfií‰i 24.11.2005

Setkání rady Sítû probíhala za pfiítomnosti supervizora/ky



Mezinárodní spolupráce 

V oblasti mezinárodní spolupráce, kterou nadace také podporovala, nadále pokraãovala a pokraãuje spolupráce s MINE
(The Mother Centers International Network, kterou jsme spolu s nûmeck˘mi kolegynûmi zaloÏily). Úãastníme se spoleãn˘ch
setkání, spoleãnû vytváfiíme strategii dal‰í práce a podílíme se na spoleãn˘ch projektech a kampaních. MINE vyzvala SíÈ,
aby podpofiila rozvoj MC v Sanském Mostû v Bosnû i Hercegovinû. Rut Kolínská a Lucie Slauková spolu se slovensk˘mi
kolegynûmi z Unie matersk˘ch center Katkou Îarnoviãanovou a Helgou Machovou nav‰tívily 19. - 23. kvûtna 2005 ma-
tefiské centrum  Klub majki v Sanském Mostû v Bosnû i Hercegovinû a vedly zde semináfi o fungování MC. Semináfi
posílil zdej‰í Ïeny v jejich snaze zaloÏit samostatné MC. V této naãaté spolupráci budeme v budoucnu pokraãovat. 
Na podzim 1.- 11.9. 2005 se zúãastnila Rut Kolínská zasedání pfiedstavenstva MINE v Neumu a následnû s Danou

Pokornou z MC Mot˘lek T˘nec nad Sázavou 
setkání MINE v Sarajevu. 
13.-14.11.2005 se Rut Kolínská, Lucie Slauková 
a Jana Fajtová zúãastnily schÛzky MINE ve
Stuttgartu. 
SíÈ se také podílí na akcích celosvûtové organizace
GROOTS (Grassroots Organisation Operating
Together in Sisterhood), jejímÏ je ãlenem a spolupra-
cuje s Huairou komisí.

PfiestoÏe projekt Growing from bottom up! je‰tû 
v roce 2005 nebyl ukonãen, mÛÏeme ho hodnotit 
velice pozitivnû. 

3. Projekt Tesco charita roku pro MC 
Cílem projektÛ Tesco charita roku je prostfiednictvím vefiejné finanãní sbírky v obchodech Tesco podpofiit kaÏd˘ rok jinou
neziskovou organizaci. V roce 2005 probûhl spoleãn˘ projekt Sítû MC a Tesco stores a.s. Sbírka pro SíÈ probíhala za po-
moci doprovodn˘ch akcí, realizovan˘ch jednotliv˘mi MC v jednotliv˘ch obchodních domech Tesco. 

Od 7. kvûtna 2005 do 30. listopadu 2005 probûhlo v 25 obchodech Tesco po celé republice celkem 61 doprovodn˘ch akcí
(DA). Mûly charakter tvÛrãí dílny, happeningu nebo informaãní kampanû. Podoba DA kopírovala pravidelné i nadstandardní
programy, které vût‰ina MC nabízí ve své programové ‰kále. Nabídku DA jsme takto cílenû zamûfiili, abychom pfiedstavili
vefiejnosti dûní v MC. Do projektu se zapojilo 69 MC z tehdej‰ích 119 ãlensk˘ch MC. 

Nejvíce se vybralo v Tesco Karlovy Vary (celkem 31 653,- Kã). Vzhledem k tomu, Ïe Tesco v Karviné, Opavû a Havífiovû za-
ji‰Èovalo pouze 1 matefiské centrum - CPR Sluníãko z  Karviné, získalo toto jediné MC celkem neuvûfiiteln˘ch 64 275,- Kã. 

Poznámky:
5% nákladÛ na úhradu reÏijních nákladÛ pofiádající organi-
zace vychází ze zákona o vefiejn˘ch sbírkách
8 369,00 Kã: âástka, která byla rozdûlena rovn˘m dílem mezi
MC, která DA zaji‰Èovala. Peníze byly rozeslány na konci
února 2006.

V rámci sbírky bylo moÏné zasílat i DMS. Takto jsme celkem
získali 497 DMS v hodnotû 13 433,91 Kã. 

Vzhledem k tomu, Ïe tak rozsáhlou akci pofiádala SíÈ i obchodní fietûzec Tesco poprvé, v˘sledek nedopadl tak, jak jsme 
oãekávali. Pfiesto máme dÛvod ke spokojenosti: Díky doprovodn˘m akcím a propagaci v prÛbûhu sbírky se matefiská centra
dostala do povûdomí desítek tisíc lidí. Navíc spolu mnohdy poprvé zaãala spolupracovat matefiská centra z celého regionu,
Ïeny se osobnû poznaly a vyzkou‰ely nûco nového. 

4. Local to local 2004-2005
Projekt Sítû MC v âeské Republice podpofien˘ Huairou komisí OSN je urãen na podporu a prohloubení spolupráce ma-
tefisk˘ch center s místní samosprávou.
V záfií 2004 byl na zasedání valné hromady Sítû MC v âR zahájen projekt Local to Local na období záfií 2004 - záfií 2005.
Jeho posláním bylo dokumentovat spolupráci MC s místními správami a samosprávami v obcích. Projektu se zúãastnilo 
6 matefisk˘ch center (MC Radost - Tábor, MC Dobfií‰ek - Dobfií‰, Centrum pro rodinu Sluníãko - Dolní
Markovice, MC Karolínka - Trutnov, MC Radost - Vy‰kov, KMC Sedmikráska - Hradec Králové), z nichÏ 
2 poslednû jmenovaná projekt pfieváÏnû z personálních dÛvodÛ (obmûna ãlenÛ MC) nedokonãila. 
Zúãastnûná MC pravidelnû informovala SíÈ MC v âR o prÛbûhu projektu v prÛbûÏn˘ch zprávách, ve kter˘ch vyhodnocovala
spolupráci se samosprávami. Z prÛbûÏn˘ch zpráv jednotlivá centra vytvofiila závûreãnou zprávu. V ní byl popsán prÛbûh
projektu, vyhodnoceny pozitivní i negativní zku‰enosti, kterou projekt pfiinesl, a otázky na kter˘ch je tfieba je‰tû pracovat. KaÏdé
ze zúãastnûn˘ch center, které dokonãilo projekt, obdrÏelo od Sítû MC v âR  15 000,- Kã. Pro vût‰inu MC bylo jejich zv˘‰ené
úsilí zúroãeno lep‰ím postavením MC v obci ãi vy‰‰í podporou ze strany místních orgánÛ, institucí i samotn˘ch obãanÛ.

5. PÛl na pÛl – rovné pfiíleÏitosti pro Ïeny a muÏe
Je tfiílet˘ partnersk˘ projekt realizovan˘ v letech 2005 – 2008 v rámci programu EU EQUAL na národní i mezinárodní
úrovni. Klade si za cíl vyrovnávání genderov˘ch nerovností na trhu práce, jeho iniciátorem je Gender studies, o.p.s. Jeden 
z podprojektÛ se zamûfiuje na Královéhradeck˘, Libereck˘ a Jihomoravsk˘ kraj. Cílem je sniÏování nerovností mezi
muÏi a Ïenami na trhu práce v âR a rozvoj inovativních fie‰ení této problematiky. V rámci projektu probíhaly informaãní,
mediální, vzdûlávací, v˘zkumné, poradenské a lobbyingové aktivity, které pfiinesly pfiím˘ prospûch ohroÏen˘m skupinám na
trhu práce a také tvÛrcÛm politik. Projekt je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem EU a státním rozpoãtem âeské
republiky.
SíÈ MC v âR je partnerem projektu, realizátorem je Gender Studies o.p.s. SíÈ MC v âR v rámci tohoto projektu realizovala 
v roce 2005 tyto aktivity:

PrÛzkum potfieb ohroÏen˘ch cílov˘ch skupin na trhu práce: 
V˘zkumné ‰etfiení probíhalo v záfií aÏ listopadu 2005. Do ‰etfiení se zapojilo 74 matefisk˘ch center, tj. 67% z tehdej‰ího 
celkového poãtu 110 ãlenÛ Sítû MC. Celkem bylo rozesláno 1100 dotazníkÛ, zpût odesláno v termínu jich bylo 649, 
návratnost byla velice vysoká: 59%.

OLOMOUC / MC Klubíãko

OSTRAVA / RC Chaloupka

OSTRAVA - NOVÁ VES / MC Rodinka

OSTRAVA - PORUBA / MC Krteãek

OSTROV / MC OstrÛvek

PARDUBICE / MC Pohádka

PÍSEK / MC Kvítek

PLZE≈ / MC Jablíãko

PLZE≈ - BOLEVEC
/ CeDR (Centrum dûtí a rodiãÛ)

PODùBRADY / MC Podûbrady

PRAHA 1 / MC Na Pofiíãí

PRAHA 10 - HOSTIVA¤
/ MC Frydolínek

PRAHA 10 - HOSTIVA¤
/ MC Matefiídou‰ka

PRAHA 11 - JIÎNÍ MùSTO
/ MC Domeãek

PRAHA 3 / RKC Nová Trojka

PRAHA 4 / Klub maminek Balónek

PRAHA 4 SPO¤ILOV / MC Rybiãka

PRAHA 5 / Klub dvojãat a víceãat

PRAHA 5 / KMC Barrandov

PRAHA 5 / MC ProkÛpek

PRAHA 6 / MC Máta

PRAHA 8 - TROJA
/ MC a rodinn˘ klub Pohoda

PRAHA 9 / Kulturní MC Knoflík

PRAHA 9 - âERN¯ MOST
/ Klub maminek Klubíãko

PRAHA 9 - HORNÍ POâERNICE
/ MC MUM

PRAHA 9 - KLÁNOVICE
/ MC Klánovice

PRAHA 9 - SATALICE
/ Komunitní centrum Hefimánek

PROSTùJOV / MC Cipísek

P¤EROV / MC Sluníãko

P¤ÍBRAM VII / MC Matylda

Sanski most – semináfie se zúãastnily Ïeny z rÛzn˘ch generací

Celkov˘ v˘tûÏek sbírky 537 368,98 Kã

5 % na úhradu reÏijních nákladÛ - 26 868,45 Kã

K rozdûlení zb˘vá 510 500,53 Kã

na 61 doprovodn˘ch akcí 510 500,53 Kã

na 1 doprovodnou akci 8 369,00 Kã



Z v˘zkumného ‰etfiení vyplynuly zajímavé závûry:

náv‰tûvnost MC:

• 89% dotázan˘ch nav‰tûvuje MC minimálnû jednou t˘dnû (43,4 % ãastûji)
• 31% se dotázan˘ch se aktivnû podílí na chodu MC
• 84,8% dotázan˘ch nav‰tûvuje MC, aby dítû mûlo kamarády 
• 44,2 % respondentek nav‰tûvuje MC, aby nebyly doma samy

aktivita dotázan˘ch na trhu práce:
• 88% chce b˘t v budoucnu aktivní na trhu práce (zamûstnání má polovina)
• 88,1% je v souãasné dobû na MD ãi RD, 5 % jiÏ pracuje
• 70,3% vnímá jako nev˘hodu skuteãnost, Ïe má malé dûti
• 28,3% se jiÏ cítilo diskriminováno na pracovním trhu ãi vstupu na nûj

Nejvût‰í zájem je o informace a semináfie v tûchto oblastech:

• jazykové kurzy a kurzy práce na PC
• pracovnûprávní minimum a informace, kde najít bezplatnou právní pomoc
• informace o státní sociální podpofie a systému sociálního zabezpeãení
• informace, rady, v˘mûna zku‰eností, jak skloubit zamûstnání a rodinu
• informace, jak zamûstnání najít
• jak uspût pfii pfiijímacím pohovoru ãi v˘bûrovém fiízení
• jak zv˘‰it sebedÛvûru, sebehodnocení, umûní komunikace

V˘zkumné ‰etfiení potvrdilo dÛleÏitost zvy‰ování informovanosti rodiãÛ o sv˘ch právech, jejich sebevûdomí 
a sebedÛvûry matek s mal˘mi dûtmi, a tak v rámci projektu budeme vydávat bulletin „PÛl na PÛl" , distribuovat jej
mezi ãlenská MC, organizovat vzdûlávací praktické semináfie a podílet se dal‰ích  aktivitách projektu.

6. Profesionalizace Sítû MC v âR
SíÈ MC v âR se stala partnerem pro jednání na nejvy‰‰ích úrovních v oblasti rodinné, sociální politiky a vzdûlávání. Díky
jejímu lobbyingu vypsalo Ministerstvo práce a sociálních vûcí v roce 2004 nov˘ dotaãní program na podporu 
fungující rodiny, kde si mohla matefiská centra poprvé zaÏádat o celoroãní podporu své ãinnosti. Celkem 52 matefisk˘ch
center tehdy získalo dohromady témûfi 10 miliónÛ korun. Stejn˘ program byl vypsán i v roce 2005. âlenství v Síti se
pro MPSV stalo garancí kvality pfii posuzování projektÛ a pfii pfiidûlování dotací.

Projekt Profesionalizace Sítû, podpofien˘ právû tímto progra-
mem z prostfiedkÛ Ministerstva práce a sociálních vûcí âR
(MPSV) umoÏnil vznik tfií nov˘ch pracovních míst pro v˘-
konn˘ t˘m a administrativní sílu. Zkvalitnila se tak jejich
práce v komunikaci s MC, v oblasti podpory jejich rozvoje,
pomoci, poradenství (zejména formou e-learningu), vzdûlá-
vání, podpory vzniku nov˘ch MC, koordinace spoleãn˘ch
akcí, spoleãné PR a lobby na celorepublikové úrovni.
7.12.2005 uspofiádala SíÈ semináfi pro zaãínající matefiská
centra s názvem „Jak zaãít“, kde se úãastníci dozvûdûli infor-
mace o zakládání MC, o fundraisingu, komunikaci v MC.
Samozfiejmû bylo zaji‰tûno hlídání pro dûti.

SíÈ MC v âR oslovuje svá matefiská centra zejména pomocí
internetu. MC dostávala pravidelnû jednou t˘dnû elektro-
nick˘ mailinglist nazvan˘ „Úterní dopis" se  zprávami o ãinnosti Sítû i jednotliv˘ch matefisk˘ch center, o moÏnostech fund-
raisingu, o grantech a projektech, semináfiích, novinkách, informace z oblasti legislativy. 

Webové stránky se staly  interaktivním prostfiedkem nejen informování o novinkách, ale i v poradenství, v moÏnosti diskusí
nebo dotazníkov˘ch ‰etfiení s cílem zji‰Èování aktuální potfieby jednotliv˘ch MC. Nedílnou souãástí toku informací ov‰em
stále zÛstávají ti‰tûné materiály jako je v˘roãní zpráva a letáky.

V˘znam Sítû pfii spolupráci s MPSV 

SíÈ MC v âR lobbuje jak na vládní úrovni, tak na úrovni regionální, zvy‰uje povûdomí vefiejnosti o MC prostfiednictvím médií. 
Matefiská centra zatím nejsou zahrnuta ve standardech sociálních sluÏeb MPSV a nejsou tedy uvedena v seznamu sociál-
ních sluÏeb. SíÈ se proto stala ãlenem pracovní skupiny, která bude vytváfiet standardy pro matefiská centra.Tento krok je v˘-
znamn˘m posunem v posuzování specifik ãinnosti MC ze strany úfiedníkÛ MPSV. Rut Kolínská byla nominovaná roku 2002
do Rady vlády pro rovné pfiíleÏitosti Ïen a muÏÛ (RVRP), kde od roku 2005 vede pracovní skupinu pro rodinu. Skupina pro
rodinu podává prostfiednictvím RVRP návrhy vládû. Napfiíklad v roce 2005 se podafiilo prosadit  k pfiijetí vládou „Koncepci
rodinné politiky", která  je první od zmûny reÏimu v roce 1989. Skupina pro rodinu za podpory odborníkÛ bude 
usilovat o její uvedení do Ïivota. Stejnû tak se podafiilo podpofiit zmûny v zákonû o státní sociální podpofie, zejména 
v oblasti péãe o malé dûti. SíÈ se tedy pfiímo podílí na pfiípravû legislativy a tvorbû rodinné politiky v âeské republice.

7. Sbírka COOLHELP
V roce 2005 se na SíÈ obrátilo obãanské sdruÏení COOLHELP s Ïádostí podílet se na charitativní akci, která spoãívala 
v prodeji silikonov˘ch náramkÛ po vzoru Lance Armstronga. Bylo osloveno celkem 10 neziskov˘ch organizací. KaÏdá 
organizace prodávala náramek jedné barvy, SíÈ mûla barvu oranÏovou. O náramky byl velk˘ zájem a velmi rychle se rozpro-
daly. V rámci této sbírky získala SíÈ MC v âR 97 750,- Kã.  PouÏije je na vydání publikace pro matefiská centra.

8. Program Procter and Gamble pro matefiská centra
V roce 2004 doporuãila nadace VIA matefiská centra jako jediného pfiíjemce podpory nadnárodní spoleãnosti Procter and
Gamble. Díky velkému úspûchu a spokojenosti firmy Procter and Gamble byl v roce 2005 vypsán II.roãník pro matefiská
centra. Oproti prvnímu roãníku v‰ak úãast v programu byla podmínûna ãlenstvím v Síti, aby se pfiede‰lo Ïádostem od 
organizací, která MC nejsou. SíÈ se podílela na tvorbû grantového programu i na hodnocení jednotliv˘ch projektÛ a stala 
se garantem kvality pfiedkládan˘ch projektÛ. Z celkového rozpoãtu 700 tisíc Kã bylo finanãní dotací podpofieno 12 projektÛ
z matefisk˘ch center. Administrátorem projektu byla Nadace VIA.

ROUDNICE NAD LABEM
/ MC Mat˘sek 

ROZTOKY / MC RoÏálek

ROÎMITÁL POD T¤EM·ÍNEM
/ MC Rozmar˘nek

RYCHNOV NAD KNùÎNOU / MC Jája

SEDLâANY / MC Petrklíã

SEMILY / Klub rodiãÛ M.E.D.

SOLNICE / MC Brouãci

STARÉ MùSTO / RC âtyfilístek

STRAKONICE / MC Beru‰ka 

STRANâICE (U ¤ÍâAN) / MC Lodiãka

SVùTLÁ NAD SÁZAVOU
/ MC Rolniãka

SVITAVY / MC KrÛãek

TÁBOR / MC Radost

TANVALD / MDC Maják

TEPLICE / OS Nová Ves –MC Vûtrník

TI·NOV / MC Studánka

TRUTNOV / MC KAROlinka

TURNOV / CPR Náruã

T¯NEC NAD SÁZAVOU / MC Mot˘lek

ÚSTÍ NAD LABEM / MC Pohádka

ÚSTÍ NAD ORLICÍ / MC Medvídek

VALA·SKÉ MEZI¤ÍâÍ / MC EMCéãko

VARNSDORF / MC Rybiãka

VELKÉ MEZI¤ÍâÍ / MC Rodinka

VELKÉ SVATO≈OVICE
/ MC KAMaRáT

VOTICE / DC Pohádka

VRCHLABÍ / MC Kopretina

VSETÍN / MC Sluníãko

VY·KOV / MC Radost

ZLÍN / RC Domino

ZNOJMO / RC Mace‰ka

ÎAMBERK / MC Pohoda

semináfi „Jak zaãít” 7.12.2005, v Praze



Web
Na konci roku byly spu‰tûny nové webové stránky Sítû www.materska-centra.cz. Stránky mají dvû hlavní sekce 
– otevfienou pro vefiejnost a uzavfienou pro ãleny. âlenové mají pfiístup k archivním materiálÛm, ke ‰kolícím manuálÛm, 
k úterním dopisÛm, k vût‰ím souborÛm napfi. zpráva z v˘zkumu, v˘roãní zpráva 02, 03, 04 apod. âlenové mohou plnit web
sami – zvefiejÀovat na nûm své pofiádané akce v rubrice Kalendáfi akcí, dále si mohou vytvofiit svou kartu ãlena, kde mohou
opût sami mûnit údaje o svém ãlenském MC, mûnit kontakty, pfiidávat ãi odebírat informace. ZároveÀ s tímto ukládáním 
informací se samostatnû generuje databáze ãlensk˘ch center na webu v sekci „kontakty; kde jsou také aktuální kontakty na
kanceláfi Sítû, v˘konn˘ t˘m i jednotlivé radní - zástupce z regionÛ v radû Sítû MC v âR. Pro jednodu‰‰í komunikaci se Sítí
mohou MC vyuÏít formuláfie "Napi‰te nám". Stránky mají vysokou náv‰tûvnost a samotn˘mi MC jsou velmi pozitivnû pfiijímány.

Média

Pozornost médií v roce 2005 byla zamûfiena zejména na události v regionech. KaÏdé regionální setkání mûlo bohatou
odezvu v místním tisku. SíÈ nepofiádala Ïádné celorepublikové setkání a ani tak v˘znamnou akci, která by pfiilákala pozor-
nost médií. Kromû zpráv v denících MF Dnes a Lidové noviny, vy‰ly ãlánky o Síti v ãasopise Dûti a my, Sociální práce 
a politika. K ne zcela oboustranné spokojenosti dopadl pokus o mediální partnerství s ãasopisem Blesk pro Ïeny. 
Vy‰el v nûm pouze krásn˘ portrét Petry ·tûpové. Rut Kolínská vystoupila nûkolikrát v âeském rozhlase v RadioÏurnálu 
a v kfiesÈanském vysílání. V televizním pofiadu Sama doma (âT1) se podafiilo medializovat prodej náramkÛ Coolhelp.

Náv‰tûvy MC

V prÛbûhu roku nav‰tûvoval v˘konn˘ t˘m a radní fiadu matefisk˘ch center nebo jejich regionální setkávání. Tato setkání byla
vÏdy povzbuzující, inspirující pro v‰echny zúãastnûné. Doufáme, Ïe k nav‰tíven˘m matefisk˘m centrÛm ve mûstech –
Bohumín, Boskovice, Bfieznice, Bu‰tûhrad, âelákovice, Dûãín, Dobfií‰, Dubí, DvÛr Králové nad Labem, Fr˘dek-Místek,
HavlíãkÛv Brod, Hradec Králové, Jilemnice, Chloumek, Chrudim, Karviná, KromûfiíÏ, Mûlník, Milovice, Most, Nymburk,
Ostrava, Ostrava – Poruba, Podûbrady, Praha, RoÏmitál pod Tfiem‰ínem, Turnov , Ústí nad Labem, budeme moci v pfií‰tích
letech pfiidat dal‰í.

Dûkujeme v‰em, ktefií nás finanãnû podpofiili:

Bernard van Leer Foundation  •  Coolhelp, o.s.  •  Evropsk˘ sociální fond  - Iniciativa Spoleãenství EQUAL  •  HUAIROU 
komise OSN  •  Ministerstvo práce a sociálních vûcí  •  Procter & Gamble prostfiednictvím Nadace VIA  •  Tesco Stores a.s.âR
•  Velvyslanectví nizozemského království

Dûkujeme Gender Studies, o.p.s. za partnerskou spolupráci v projektu PÛl na pÛl.

Dûkujeme na‰im partnerkám z MINE (The Mother Centers International Network)
a GROOTS (Grassroots Organizations Operating Together in Sisterhood) za morální i finanãní podporu.

Dûkujeme v‰em radním Sítû a koordinátorkám MC za jejich obûtavou práci.
Dûkujeme Petfie ·tûpové za koordinaci projektu Tesco charita roku.

Dûkujeme v‰em sympatizantÛm, pfiátelÛm, osobnostem spoleãenského Ïivota v na‰í zemi i ve svûtû a pfiedev‰ím sv˘m 
rodinám za podporu a pomoc!!!

FINANâNÍ ZPRÁVA

PODùKOVÁNÍ

Náklady

materiálové náklady 196 624,43 kanceláfiské potfieby 11 246,00
odborná literatura 5 528,00 drobné vybavení 33 513,00
dlouhod. drobn˘ hm. majetek 65 101,93 fotomaterál 1 982,50
reklamní náramky 8 449,00 materiál na Tesco charita roku 61 562,00
ostatní materiál 9 242,00 opravy a udrÏování 7 643,00
cestovní náhrady 155 975,13 náklady na reprezentaci 7 671,50
ostatní sluÏby 878 798,98 telefony 89 108,58
internet 3 859,00 po‰tovné 5 541,00
právní a úãetní sluÏby 53 820,00 odborné sluÏby, semináfie 42 480,00
sluÏby matefisk˘ch center 395 028,40 nájemné 83 022,00
drobn˘ software 16 044,00 sluÏby k Tesco charita roku 92 335,00
ostatní sluÏby 97 561,00 mzdové náklady 740 158,00
mzdy zamûstnancÛ 295 390,00 dohody o provedení práce 340 580,00
zákonné sociální poji‰tûní 103 388,00 zákonné poji‰tûní Kooperativa 800,00
kurzové ztráty 69 121,00 bankovní poplatky 10 913,20

náklady celkem 2 066 905,24

v˘sledek hospodafiení

Pfiíjmy

bankovní úroky 4 240,28
Fórum dárcÛ 13 433,91
v˘tûÏek Tesco charita roku 365 232,50
Bernard van Leer Foundation 648 904,50
ostatní dary 226 007,00
pfiijaté ãlenské pfiíspûvky 89 600,00
dotace MPSV 499 300,00
v˘tûÏek z prodeje 
náramkÛ COOLHELP 97 750,00
náhrady nákladÛ 203 791,64

pfiíjmy celkem 2 148 259,83

81 354,59

PREZENTACE 



PLÁNY DO BUDOUCNA

P¤ÍLOHA 

Strategick˘ plán
SíÈ chystá v roce 2006 strategické plánování, coÏ je tvÛrãí proces, v jehoÏ prÛbûhu dochází k formulaci základní vize organi-
zace, stanovení jednotliv˘ch cílÛ a strategií a také postupÛ vedoucích k vlastní realizaci navrÏen˘ch zámûrÛ. V˘sledkem by
mûlo b˘t vytvofiení Strategického plánu organizace na dal‰í 3 roky a po jeho schválení i pozitivní posun k vy‰‰í systemati-
zaci a profesionalizaci práce. 

Standardy sluÏeb pro rodiny
SíÈ zaãala jiÏ na konci roku 2005 pracovat na standardech sluÏeb pro rodiny. Stala se ãlenem pracovní skupiny na MPSV,
která bude tyto standardy vytváfiet. Cílem by nemûlo b˘t ostré oddûlování sociálních sluÏeb a sluÏeb pro rodinu, ale zároveÀ
je nutné sluÏby pro fungující rodinu koncepãnû uchopit, aby byly vytvofieny podmínky k jejich rozvoji a zachovat jejich 
návaznost na sociální sluÏby a propojení sociálních sluÏeb a sluÏeb pro rodinu. Je to velk˘ a dÛleÏit˘ úkol do nejbliÏ‰í 
budoucnosti.

Restrukturalizace Sítû
Poãet matefisk˘ch center roste závratnou rychlostí, ãinnost Sítû se úspû‰nû rozrÛstá a zároveÀ se pfiesunuly mnohé kompe-
tence do krajÛ, proto se rada Sítû rozhodla zaãít s restrukturalizací Sítû. MnoÏství práce vyÏaduje nûkoho, kdo by se jí mûl
moÏnost více a pravidelnû vûnovat, a tak SíÈ hodlá vypsat v˘bûrové fiízení na své zástupkynû v regionech - krajské koordiná-
torky.

Valná hromada
Ve druhé polovinû roku 2006 plánujeme valnou hromadu sdruÏení.

Kraj: Jihoãesk˘
Jméno radní: Bohuslava Nejedlá 
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 – 3 MC

na konci roku 2005 – 5 MC
Poãet regionálních setkání: 2

Struãná charakteristika ãinnosti bûhem roku:
V rámci Jihoãeského kraje se v roce 2005 uskuteãnila dvû
regionální setkání. První se konalo v kvûtnu v âesk˘ch
Budûjovicích v MC Máj, druhé v listopadu v Písku v MC
Kvítek. Dal‰í dÛleÏitou spoleãnou aktivitou roku 2005 byly
doprovodné akce k charitativní sbírce na podporu matefi-
sk˘ch center Tesco – charita roku. V roce 2005 také prÛ-
bûÏnû poskytovala radní konzultace a inspiraci zakladatel-
kám nov˘ch MC ze Strakonic, VodÀan, âeského Krumlova
a nûkolika dal‰ích míst regionu, kde se na zaloÏení MC
teprve pfiipravují. Na rok 2005 také mohla MC díky Síti po-
prvé Ïádat o dotaci mzdov˘ch nákladÛ od Ministerstva
práce a sociálních vûcí. Dotaci získala v‰echna ãlenská MC
Jihoãeského kraje.

Kraj: Jihomoravsk˘
Jméno radní: Daniela Pevná
Poãet MC v kraji : na zaãátku roku 2005 -  5 MC

na konci roku 2005 -  5 MC
Poãet regionálních setkání: 2 

Struãná charakteristika ãinnosti bûhem roku:
Navázání kontaktÛ s ostatními MC v regionu, v˘mûna zku‰e-
ností, nové nápady k ãinnosti, inspirace. Navázání regio-
nální spolupráce, spolupráce s Jihomoravsk˘m krajsk˘m
úfiadem – pfiíslib dodateãného dotaãního fiízení pro MC.
Pfiíprava  a realizace celostátní konference matefisk˘ch cen-
ter v Brnû. Spoleãné semináfie financované BvL – vedení
úãetnictví, psaní projektÛ. 

Kraj: Královéhradeck˘
Jméno radní: Jarmila Polanská
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 – 10 MC

na konci roku 2005 – 11 MC

Poãet regionálních setkání: 2 

Struãná charakteristika ãinnosti bûhem roku:
Bûhem roku se uskuteãnila dvû regionální setkání. Bûhem

roku si radní vymûnila nûkolik dopisÛ s matefisk˘mi centry
– otázka hlídání dûtí, organizování dopolední ‰koliãky,…
Nov˘m centrem se stal Klub Hopsáãek v Náchodû. V kraji
vzniklo i matefiské centrum v Polici nad Metují, ale s tím se
je‰tû nepodafiilo navázat uspokojiv˘ kontakt. Opakovanû se 
o zaãátky pokou‰ejí v Jaromûfii, V Hradci Králové se objevil
nov˘ Klub maminek Pohoda v nízkoprahovém centru
Klídek. Na krajské úrovni se v tomto roce nepodafiilo rozvi-
nout slibnou spolupráci, komunitní plánování realizuje
Centrum evropského plánování a strategii rozvoje kraje 
urãují euromanaÏefii, konkrétnû za matefiská centra Kamila
Kabelková, která pracovala v MC Kapiãka. OS Brouãek ze
Solnice úspû‰nû dokonãuje globální grant od nadace
NROS na zv˘‰ení vzdûlanosti Ïen.

Kraj: Libereck˘
Jméno radní: Petra Hou‰ková
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 - 7 MC

na konci roku 2005 - 10 MC Sítû a 5
MC ostatní

Poãet regionálních setkání: 2 

Struãná charakteristika ãinnosti bûhem roku:
V prÛbûhu roku byla uspofiádána dvû regionální setkání.
Pozvání vÏdy pfiijala jak ãlenská matefiská centra, tak i ta
neãlenská. První setkání probûhlo v Tanvaldu, druhé 
v Turnovû. Jako radní se postupnû bûhem roku  P. Hou‰ková
seznámila se zástupci 15 matefisk˘ch centrech v kraji. 
V prÛbûhu roku se do Sítû MC pfiihlásila 3 MC. MC Hejnice,
CPR M.E.D Semily a Centrum pro voln˘ ãas Arabela
Liberec byla úspû‰ná v rámci grantového fiízení nadace VIA.
V daném roce radní nav‰tívila v‰echna fungující síÈová MC
v kraji.  Centra mohla po celou dobu vyuÏívat mailové nebo
telefonické konzultace, v prÛbûhu roku jim byly zasílány
informaãní dopisy v rámci kraje. Sedm MC se zapojilo do
projektu Tesco - charita roku a pfiipravili tfii doprovodné
akce v Tesco Liberec. V prÛbûhu roku byl pfiipravován 
informaãní leták  MC v Libereckém kraji, kter˘ vy‰el na 
poãátku roku 2006 a obsahuje pfiehled v‰ech síÈov˘ch 
MC v Liberecké kraji.  V Turnovû konala 22.9. Konference 
o rodinû, kde jsme mezi hosty pfiivítali i Rut Kolínskou 
s Janou Fajtovou  a ‰efredaktorku ãasopisu Dûti a my 
– Helenu Chvátalovou.

Informace o ãinnosti krajÛ v roce 2005 pro v˘roãní zprávu Sítû MC v âR



Kraj:  Moravskoslezsk˘ kraj
Jméno radní: Lenka Kalniková
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 – 2 MC

na konci roku 2005 – 7 MC
Poãet regionálních setkání: 3 

Struãná charakteristika ãinnosti bûhem roku:
V roce 2005 zaãaly první zárodky spolupráce matefisk˘ch
center v kraji, které mají pfiímou souvislost s pofiádan˘m
Regionálním setkáním. První setkání probûhlo v ãervnu za
úãasti 5 MC (2 ãlenská MC a 3 neãlenská MC). Setkání
mûlo poznávací charakter s ujasnûním si moÏností vzá-
jemné podpory, spolupráce a na‰eho vztahu k Síti MC.
Druhé setkání probûhlo v listopadu, za úãasti 9 MC 
(5 ãlenská MC a 4 neãlenská MC) a Rut Kolínské, která lek-
torovala semináfi Metody LSP. Toto setkání mûlo nûkolik
cílÛ. A to – v˘mûnu zku‰eností, nabytí nov˘ch informací 
v oblasti efektivnûj‰ího vedení porad v matefisk˘ch centrech
(vedení metodou LSP) a setkání s Rut Kolínskou, jakou 
nositelkou my‰lenky vzniku MC v âR. Dal‰ím velk˘m 
pfiínosem bylo také posílení PR MC v Moravskoslezském
kraji, konkrétnû se jednalo o setkání Rut Kolínské s novi-
náfii a pfiedstaviteli mûst, ve kter˘ch centra pÛsobí.

Kraj: Pardubick˘ 
Jméno radní: Dana Hubálková
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 – 7 MC

na konci roku 2005 – 8 MC
Poãet regionálních setkání: 1

Struãná charakteristika ãinnosti bûhem roku:
8.dubna 2005 probûhlo 3. regionální setkání matefisk˘ch
center v Mama klubu v Chrudimi.Setkání se zúãastnily zá-
stupkynû osmi matefisk˘ch center Pardubického kraje a jed-
noho MC z kraje Vysoãina. Setkání se mimo jiné zúãastnili
místostarosta Chrudimi Mgr. Petr ¤ezníãek, Petra Hru‰ová
z MF Dnes, Lucie Slauková
V kvûtnu a v záfií probûhly  dvû doprovodné akce projektu -
Tesco charita roku 2005 v obchodním domû Tesco 
v Pardubicích. Tûchto akcí se zúãastnily maminky s dûtmi 
z MC Pardubice, Svitavy, Chrudim, Ústí nad Orlicí,
Litomy‰l a Îamberk. Jako radní jednala D.Hubálková 
s panem Miloslavem Macelou, ãlenem Rady Krajského
úfiadu Pardubického kraje, kter˘ má na starost sociální péãi
a neziskov˘ sektor, o ãinnosti Sítû MC a jednotliv˘ch MC 
v Pardubickém kraji a financování neziskov˘ch organizací 
v roce 2007. Pan Macela projevil zájem o spolupráci s ma-
tefisk˘mi centry a pracuje na vzniku a zavedení tzv. rodin-
n˘ch pasÛ v Pardubickém kraji.  

Kraj: PlzeÀsk˘
Jméno radní: Hana Pudelská
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 -  2 MC

na konci roku 2005 – 3 MC
Poãet regionálních setkání: 0

Struãná charakteristika:
Partnerství v projektu zamûfieném na vzdûlávání matek po
MD - realizace aktivit projektu financovaného ze SROP.
Spoleãná pfiíprava realizace projektÛ financovan˘ch z EU –
vzdûlávací semináfie .Pravidelná v˘mûna zku‰eností.
Pfiíprava spoleãn˘ch akcí.

Kraj: Praha
Jméno radní: Martina Pojarová
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 -  14 MC

na konci roku 2005 – 17 MC

Poãet regionálních setkání: 4
Struãná charakteristika ãinnosti bûhem roku:
Díky podpofie Sítû MC v âR a nadace Bernard van Leer 
povedlo se koncem roku 2004 uskuteãnit první setkání
PraÏsk˘ch matefisk˘ch center na nûmÏ se se‰lo 11 zástup-
kyÀ z osmi praÏsk˘ch MC. Toto setkání, stejnû jako
v‰echna ostatní organizovalo Rodinné a kulturní centrum
Nová Trojka. V roce 2005 se uskuteãnila dal‰í 4 setkání 
v Nové Trojce. Zvaná byla jak ãlenská, tak neãlenská MC.

Spoleãn˘ semináfi na téma „Psaní grantov˘ch Ïádostí" ze
dne 15.3. 2005 veden˘ Ivem Kaãabou rozkryl potenciál
spoleãného vzdûlávání (semináfi ‰it˘ na míru matefisk˘m
centrÛm). Grantov˘ program Ministerstva práce a sociál-
ních vûcí se snaÏili centrÛm zpfiístupnit pomocí svépo-
mocné „Dílny nad grantov˘m dotazníkem MPSV" i  dílnou
na téma „Vyúãtování grantu MPSV" 11.10.05 – vedenou
lektorkou z MPSV. V prÛbûhu setkávání koordinátorek cen-
ter vznikl nápad spoleãné prezentace práce praÏsk˘ch MC
na praÏské Bambiriádû. Pod koordinací Daniely Volejníkové
z Nové Trojky se tento projekt uskuteãnil. 26.5.- 29.5. 2005
se PraÏská MC prezentovala náv‰tûvníkÛm na Vítkovû ve
spoleãném stanu s YMCA Praha. Stan slouÏil souãasnû
jako azyl pro nejmen‰í náv‰tûvníky akce, pfiebalovací pult,
kojící kfiesílko, v˘tvarná dílna, skákadlo i bazének s vodou
pfii‰li na rozpáleném Vítkovû vhod. 
Pfii této pfiíleÏitosti vznikl i spoleãn˘ letáãek PraÏsk˘ch ma-
tefisk˘ch center s kontakty a v‰echna Sítová centra v hlav-
ním mûstû, kter˘ byl rozdáván na Bambiriádû.

Kraj: Stfiedoãesk˘ 
Jméno radní: Martina Metliãková

Lucie Slauková
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 – 25 MC

na konci roku 2005 – 27 MC

Poãet regionálních setkání: 5 

• „Dohromady se to lépe táhne" - v˘znam matefisk˘ch 
center pro region. 

• MoÏnosti spolupráce MC v mikroregionech a regionech
– spoleãná podpora MC, spoleãn˘ postup pfii jednání 
s ÚP pfii zfiizování pracovních míst v rámci VPP 

• Zhodnocení neúspûchu pfii podání spol. Ïádosti o grant 
z ESF v roce 2005

• Regiony a SíÈ MC v âR - Co ãekáme od Sítû a co naopak
mÛÏeme Síti nabídnout my?

• Zku‰enosti se spoluprací s místní správou 
a samosprávou (realita a ideál) 

• Co dûláme o co je‰tû mÛÏeme udûlat pro kraj, co
bychom rádi, aby kraj udûlal pro nás, spoleãná 

prezentace na kraji
• Fundraising – sdílení zku‰eností pfii získávání finanãních

prostfiedkÛ z grantÛ atd. (MPSV, Nadace Via, Procter 
& Gamble, Tesco  - charita roku, firmy a drobní dárci

• Prezentace projektu Local to Local . Úãast MC Dobfií‰ek 
v projektu Local to local 2005.

Kraj:  Ústeck˘
Jméno radní: Lucie âerná

Hana Uhríková
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 – 8 MC

na konci roku 2005 – 11 MC

Poãet regionálních setkání: 3

Struãná charakteristika ãinnosti bûhem roku:
Zorganizována byla tfii regionální setkání. První setkání MC
Ústeckého kraje probûhlo v ãervnu za úãasti  8 ãlensk˘ch
MC, 4 neãlensk˘ch MC, a hostÛ Filipa Ho‰ka, YMCA Ústí
nad Labem a Michala  Polesného z Centra komunitní práce
v Ústí nad Labem. Druhé setkání probûhlo 7. listopadu 
v Teplicích a tfietí setkání 28. listopadu 2005 v Dûãínû.
Osobnû radní nav‰tívila MC v Dubí, Mostû, Ústí nad Labem
a v Dûãínû. Radou se podílela pfii zakládání MC v Chlumci
a ostatním MC byla k dispozici e-mailem nebo telefonicky.
Snaha o vût‰í vyuÏití internetové komunikace se zatím mi-
nula úãinkem, ale pfiedpokládá se její rozvoj v roce 2006. 
V fiíjnu byla H. Uhríková ãlenkou hodnotící komise 
10. grantového kola Komunitní nadace Euroregionu Labe 
a v listopadu a prosinci oslovila sponzory se Ïádostí o pod-
poru hmotn˘mi dary Celorepublikového setkání Sítû MC 
v âR. Díky projektu Tesco - Charita roku pro matefiská
centra se v Ústeckém kraji rozdûlili na dvû skupiny: severní
kolem Tesco Dûãín a západní kolem Tesco Most. V Tesco
Most pfiipravili celkem 4 akce s v˘tvarn˘mi dílnami a pre-
zentací jednotliv˘ch MC, v Dûãínû akce dvû.



Kraj: Vysoãina
Jméno radní: Anna DoleÏelová
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 - 2 MC

na konci roku 2005 -  5 MC Sítû 
a 6 MC ostatní

Poãet regionálních setkání: 2

Struãná charakteristika ãinnosti bûhem roku:
V dubnu 2005 MC Zvoneãek pfiipravilo podmínky pro
uskuteãnûní dvoudenního v˘jezdního zasedání rady Sítû
MC ve sv˘ch prostorách v Havlíãkovû Brodû. Mimofiádnou
pfiíleÏitostí se staly doprovodné akce Tesco – charity roku 
v Jihlavû, kdy jsme navázali spolupráci mezi MC Zvoneãek
z Havlíãkova Brodu a MC Rodinka z Velkého Mezifiíãí.
Maminky s dûtmi z MC Zvoneãek vyuÏily i pozvání na RS
MC do pardubického kraje, které se uskuteãnilo 
v Chrudimi. Z náv‰tûvy v jiném kraji pfiivezly maminky dal‰í
zajímavé podnûty pro na‰i ãinnost. Z toho vypl˘vá, Ïe i me-
zikrajová setkání MC mohou mít velmi pozitivní pfiínos pro
jednotlivá MC. Regionální setkání MC  velmi kladnû 
pfiispûla k vzájemnému poznání MC a vût‰ímu rozvoji 
my‰lenek MC na Vysoãinû. Obû setkání se konala pfiímo 
v prostorách MC Zvoneãek v Havlíãkovû Brodû.

Neobsazené kraje
Kraj: Karlovarsk˘
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 – 1 MC

na konci roku 2005 -  2 MC

Kraj: Olomouck˘ 
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 – 5 MC

na konci roku 2005 -  6 MC

Kraj: Zlínsk˘
Poãet MC v kraji: na zaãátku roku 2005 – 3 MC

na konci roku 2005 -  5 MC

Slovo….. za v‰echna MC a radních Sítû MC: Dûkujeme
Síti MC a Nadaci Bernard van Leer Foundation, která fi-
nanãnû i organizaãnû podpofiila jednotlivá regionální set-
kání MC. Tato setkání velmi kladnû pfiispûla k vzájemnému
poznání MC a vût‰ímu rozvoji my‰lenek MC v regionech,
krajích i v rámci celé republiky. Podûkování rovnûÏ patfií
hlavní koordinátorce projektu Tesco – charita roku Petfie
·tûpové, která i pfies nelehké nesnáze v‰e dobfie zvládala.

Klub dvojãat a víceãat
Díky podpofie Sítû MC v âR vznikaly v roce 2005 poboãky
Klubu dvojãat a víceãat v dal‰ích mûstech v âechách i na
Moravû. Svépomocné skupiny maminek s dvojãaty a troj-
ãaty se pravidelnû schází v prostorách Matefisk˘ch center
jiÏ ve 20ti mûstech po celé âeské republice, v dal‰ích 5ti
mûstech se pofiádají nepravidelná setkání a jednorázové
akce. Na konci roku 2005 mûl Klub dvojãat a víceãat pfies
550 ãlensk˘ch rodin. Na podzim roku 2005 uspofiádala
âeskomoravská asociace KlubÛ dvojãat a vícerãat tfiídenní
semináfi „Jak zakládat a vést Kluby dvojãat", kam se sjely
zájemkynû nejen z âeské republiky, ale i ze Slovenska. Klub
dvojãat a vícerãat vydal bûhem roku pravidelná dvû ãísla
klubového Zpravodaje a aktualizoval ‰est broÏur pro rodiãe
dvojãat a vícerãat.  Bûhem roku se ve vût‰inû KlubÛ dvojãat
konají oblíbené a pravidelné burzy pro dvojãata a dal‰í jed-
nodenní ãi víkendové akce. V Praze a v Brnû se uskuteãnilo
na 18 pfiedná‰ek pro budoucí rodiãe dvojãat, provozujeme
také laktaãní poradenství pro dvoj a trojãata. V rámci webo-
v˘ch stránek funguje anonymní poradna.

SíÈ matefisk˘ch center v âeské republice
obãanské sdruÏení
Statutární zástupci: Rut Kolínská, Lucie Slauková
Kontakt: Jana Fajtová
Adresa sídla: ·iroká 15, 110 00 Praha 1,
Adresa pro korespondenci: Hradební 3, 110 00 Praha 1
Tel. : 224 826 585, E-mail: sit. mc@centrum. cz, www. materska-centra. cz
IâO: 26 54 51 36, DIâ: CZ - 26 54 51 36, Bankovní spojení: 51-0888700287/0100
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