Benjamínek Draženov X RC Srdíčko Žďár nad Sázavou
Simona Vroblová Váchalová se ptá Jany Kamarádové
Disponujete nádhernými prostory. Sídlíte ve vlastní nemovitosti nebo Vás podporuje město – či
jiný subjekt?
Prostory můžeme využívat díky laskavosti Města Žďáru nad Sázavou. Centrum sídlí ve čtvrtém
patře Polikliniky Žďár nad Sázavou, která je příspěvkovou organizací města a prostory nám
pronajímá.
Zaujala mne Vaše nabídka literatury – výpůjční knihovna. Jakou má tato služba ve Vašem
centru využitelnost? Mají o ni rodiče zájem?
Knihovna je využívaná velmi často. Nejvíce asi těhotnými ženami, které si půjčují knihy o těhotenství,
porodu a péči o dítě. Žádané jsou také knihy o výživě, zavádění prvních příkrmů, kuchařky o vaření
dětem či knihy o očkování, partnerských vztazích a výchově dětí. Zájemce zaplatí za půjčení jedné
knihy poplatek 20,- Kč na měsíc. Z vybraných poplatků financujeme nákup nových knih. Rodiče také
využívají možnost "příruční knihovny" - když jsou na programu třeba s dítětem a mají volnou chvilku,
vytáhnou nějakou knihu a počtou si.
Máte stabilní členskou základnu / členky týmu nebo se aktivní spolupracovnice mění na
základě odchodu z rodičovské dovolené? Ovlivňuje skutečnost návratu do zaměstnání
„opuštění“ centra?
V současné době je centrum vedeno pouze profesionálkami. Díky naší zřizovatelské organizaci,
Kolpingovu dílu České republiky, máme v současné době 5 stálých pracovnic, které pracují na různě
velké úvazky. Další pracovnice využívá v době rodičovské dovolené na částečný úvazek home office.
Dvě ze současných pracovnic předtím působily v centru jako dobrovolnice nebo vedly některé z
programů v době rodičovské dovolené.
Představení RC Srdíčko Janou Kamarádovou, koordinátorkou:
Rodinné centrum Srdíčko vzniklo ve Žďáru nad Sázavou v roce 2008 po jiném mateřském centru,
které vedla soukromá osoba. K práci v centru jsem byla přizvaná svojí kamarádkou a spolužačkou ze
zdravotnické školy Martinou Sejkorovou. Ta oslovila žďárské Kolpingovo dílo ČR, zda by se Srdíčka
nechtělo ujmout jako zřizovatelská organizace. Zpočátku jsem v centru pracovala při rodičovské
dovolené při vedení odborných programů pro těhotné ženy. Po rodičovské dovolené se třetím synem
jsem se zapojila do práce v centru již na klasický pracovní úvazek. Z malého centra se postupně stalo
i díky novým a krásným prostorám velké Rodinné centrum, které týdně navštíví kolem 150 rodičů a
dětí. V současné době má centrum 5 zaměstnanců na různě velké úvazky. Díky zázemí zřizovatelské
organizace máme fungování o dost jednodušší než jiná centra, která si musí sehnat prostředky na
provoz sama a ve kterých programy zajišťují maminky na RD.

RC Srdíčko sídlí v prostorách polikliniky ve Žďáru nad Sázavou. Provozuje jej od 1. 1. 2008
Kolpingovo dílo ČR z.s. Je členem Sítě pro rodinu. V centru jsou návštěvníkům k dispozici velkorysé

prostory – prostorná šatna, přijímací recepce, přednášková místnost a velká herna. Za příznivého
počasí je návštěvníkům otevřena terasa s panoramatickým výhledem na město.
Připravujeme celoročně programy pro těhotné ženy, maminky s miminky, děti předškolního věku,
prarodiče i širokou veřejnost. Rodičům a dětem pomáháme nabídkou kvalitních aktivit trávit
smysluplně společný volný čas. Posilujeme vztahy v rodině, podporujeme rozvoj dětské osobnosti a
nenásilnou socializaci dítěte. Rodičům po rodičovské dovolené pomáháme ve snazším návratu do
zaměstnání.
www.rcsrdicko.cz
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