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Jak
pomáhají
mateřská a
rodinná
centra
Ukrajině?

Celkem osloveno 250
členských center Sítě pro
rodinu
Odpovědělo
70

Centra

1. ČESKÁ SPOLEČNOST, Z. S. - AKROPOLIS,z.s. - Brandýský Matýsek z.s. - Centrum Motýlek, z. s. - Centrum
pro rodinu M.E.D., z.s. - Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s. - Cesta pro rodinu, z.ú. - Dětský koutek Dráček
- Domeček Sever z.s - Duha Klub Rodinka – Klokánek - Klubíčko Kroměříž, z. s. - KLUBÍK Břeclav z.s. Komunitní centrum - Komunitní centrum Kampa - KRC Petrklíč - MaTami, centrum pro rodinu z.s. MaTaUs, z.s. - Mateřské a rodinné centrum Dymáček, z.s. - Mateřské centrum Paleček, zapsaný spolek Mateřské centrum Žirafa, z.s. - Mateřský klub Rybička - Mayerskea rodinné centrum - Krůček Svitavy, z.s. MC Na zámečku o.p.s - MC Oáza - MC Pohádka Jesenice z.s. - MC Radost z.s - MC Rodinka - MC Veselý
Paleček - MK JUNIOR PŘI JUNIORU DDM-SVČ - Mozaika, z.s. - Na louce, z.s. - Rodinné centrum Kolibřík RADKA z.s. - Rákosníček Děčín,z.s. - RC Domeček - RC Havránek - RC Klásek - RC Kopretina - RC Medvídek RC Mozaika Letohrad - RC Pastelka - RC PROVÁZEK, z.s. - RC Sluněnka - RC Spojené světy - RC U Motýlků RC Vikýrek, z. s. - RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s. - Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z.s. Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. - Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek - Rodinné centrum
Dobříšek - Rodinné centrum Kapička, z.s. - Rodinné centrum Kašpárkov, z.s. - Rodinné centrum Krteček Rodinné centrum Krumlík - Rodinné centrum Maceška, z.s. - Rodinné centrum Maják, z. s. - Rodinné
centrum Milovice - Maminky dětem, z.s. - Rodinné centrum Podebrady - Rodinné centrum Společný stůl,
z.s. - Rodinné centrum Srdíčko - Rodinné centrum YMCA - Rodinné centrum ZaHRÁTka, z.s. - Rodinné
centrum Žirafa HK, z.s. - Rosa rodinné centrum, z.s. - Rybička Teplice, z.s. - Sedmikráska Žatec - Sluníčko Centrum pro rodinu, zs - Solnický Brouček z.s. - Vochomůrky

Kraje, kde působí
Středočeský - 13
Jihomoravský - 10
Ústecký - 8
Pardubický - 7
Královéhradecký - 6
Jihočeský - 5
Olomoucký - 5
Vysočina - 5
Praha - 4
Liberecký - 3
Zlínský - 3
Plzeňský - 1
70

Do jakých aktivit se zapojují ve
vašem centru ukrajinské rodiny?
smíšená svépomocná skupina (Ukrajinci + Češi)
herna
volnočasové aktivity (kreativní, sportovní apod.)
jednorázové aktivity (společné tvoření, pečení, aj.)
výměna věcí (bazárek, SWAP)
výuka dětí - čeština, výuka dospělých – čeština, doučování dětí
odpolední družina
sbírka zdravotnického materiálu, hraček, hygienických potřeb, potravin,
nábytku, oblečení
pomoc s orientací na trhu práce
tlumočení
adaptační skupina, dětská skupina, hlídání dětí
dobrovolná práce (pro Charitu, vybavení nové třídy MŠ pro ukrajinské děti,
atd.)
zaměstnání žen z Ukrajiny
poradenství

Kolik rodin z Ukrajiny
(rodič plus dítě/děti včetně
prarodiče) k vám do centra
aktuálně dochází?
725

12 center nenavštěvuje žádná
ukrajinská rodina

do 58 center

Jakou podporu již centra mají?
žádnou 15x
prostory od obce za symbolické nájemné, dotace
dotační příspěvek z grantu NROS (Pomozte dětem)
malý grant ve výši 20.000 Kč od Nadace Via
vlastní fundraisingová aktivita - dárcovská výzva, zatím podpora 2.500 Kč.
dobrovolníci 5x
adaptační skupina
dotace Visegradského fondu
svépomocná skupina – MPSV
spolupráce s místní řeckokatolickou charitou
obec v současné době rekonstruuje objekt pro provozování adaptační skupiny a pro kurzy češtiny
město dodalo kávu pro Ukrajince
potravinová banka, ČEZ, místní podnikatelé, SČVAK
dotace na provoz
překlady letáků nám zajišťují UA maminky, co do RC chodily dříve
zatím pouze na lektora a materiály jazykových kurzů
jednorázová finanční pomoc od obce (30tis)
humanitární pomoc je zajišťována ve spolupráci s městem
pro Šatník nám město zapůjčilo prostory v bývalé radnici zdarma
SPONZORSKÉ DARY 5x
od městské části Praha - Suchdol, Církve adventistů sedmého dne
obec, nadace, MV, místní lidé
vzájemná podpora mezi organizacemi v Poličce
místní a zahraniční církve, jednotlivci, firmy, které zareagovaly na žádost podpory
zkoušíme dotační výzvy
nadační granty, sponzoři
NROS
podpora je v jednání s magistrátem města Přerova
30 000 DZS Evropský sbor solidarity

Jakou podporu byste očekávali od
obce?
finanční 23x
žádnou 4x
metodické materiály
zajištění lektorů
máme dostatečnou
koordinační
komunikační
spolupráci
informační

Jakou podporu byste očekávali od
MPSV?
samostatný dotační program
finanční příspěvek – na koordinátora UA, lektory, režijní výdaje,
nájemné, provoz
metodické materiály - vzdělávání lektorů pro komunikaci, jak
pracovat s cizojazyčnou skupinou, jak pracovat s rodinami v
krizové situaci
vzhledem ke stále se snižující podpoře v rámci Dotačního
programu rodina s podporou MPSV v oblasti práce s
Ukrajinskými spoluobčany nepočítáme a síly rovnou
zaměřujeme jiným směrem.
tipy na adaptační programy
nabídku externích specialistů na uprchlickou problematiku
aktuální souhrnný přehled informací o podpoře NNO na aktivity
pro rodiny z Ukrajiny

