MC Na Zámečku, Nové Město nad Metují x Centrum Mateřídouška, Hejnice
Andrea Krákorová se ptá Aleny Novákové

1.
Daří se Vám při tak pestrém provozu, který je jistě náročný na organizaci
„nevyhořet“? Jak se Vám daří delegovat na druhé?
Ano, máte pravdu, jsou období, kdy hledám sílu a motivaci pro svou další práci.
Naštěstí jsou tu klienti, maminky s dětmi, kteří mě svým zájmem o program posouvají
stále dál a dodávají mi chuť připravovat další akce.
Delegovat práci na druhé není u nás vždy snadné, neb krátkodobost projektů s sebou
nese i krátkodobé pracovní úvazky a tedy poměrně častou změnu pracovního týmu a
s tím i neustálou potřebu zaučovat a vysvětlovat. Mnohdy si říkám, než někoho
zaučovat, bude rychlejší udělat práci sám. Tedy administrativa bohužel zůstává stále
na mých bedrech, ale jinak s realizací akcí novými pracovníky mám ty nejlepší
zkušenosti, neb s novými lidmi vždy přijdou i nové nápady a tím se akce stále vyvíjejí.
2.
Jak sestavujete skladbu vašich programů a jak se průběžně měnila? O jaké
typy programů máte v současné době největší zájem? Experimentujete?
Za 13 let činnosti organizace jsme už vyzkoušeli hodně programů - volnočasové,
vzdělávací, pobytové, pro širokou veřejnost i pro uzavřené skupiny. Snažíme se
program vždy přizpůsobovat aktuálnímu zájmu klientů, kterými jsou především
maminky na mateřské dovolené. Z programu jsme už hodně vyřadili volnočasové
aktivity pro děti, o které byl malý zájem. Jsme na kraji města a rodiče raději využívají
nabídku kroužků ve škole v centru města.
Největší zájem je o naší mimořádnou akci ke dni dětí Pohádkový les a z pravidelných
programů barevné školičky. Občas se nějaký ten experiment rozhodneme vyzkoušet,
ale převážně spoléháme na zkušenosti.
3.
Kde se vidíte za 5/10/20 let? (můžete pojmout vy osobně, nebo mluvit za
centrum). Aktuálně řešíme vize do budoucna, rádi bychom se inspirovali
Ano, i tuto otázku si kladu stále častěji, především směrem k sobě. Mé děti rostou a
už jsou v Mateřídoušce spíše dobrovolníky než účastníky. I můj věk stále více uniká
průměrnému věku maminek klientek a tak si kladu otázku, zda sedím na správné židli
a zda by jiní mladší neměli tvořit plány a programy, aby odpovídaly dnešním moderním
trendům. Byla jsem u zakládání Mateřídoušky a po celou dobu se podílím na její
činnosti, a tak je to takové mé dítě, které chci vidět jít vpřed. Jistě jednou přijde čas,
abych jej vypustila ze své náruče. Mateřídouška je ve Frýdlantském výběžku svou
nabídkou programů jedinečnou, a tak věřím, že ještě dlouho zde bude mít své místo a
doba facebooku a internetu nezabrání tomu, aby se lidé chtěli potkávat a scházet.
Snad se povede organizaci ustát veškeré obtíže s financováním a udrží si své místo.
Jsme malá obec ve Frýdlantském výběžku s vysokou nezaměstnaností a nízkými
příjmy a bez finanční podpory projektů zde mateřské centrum dlouhodobě neudržíme
a pryč už je doba, kdy jsme začínali, a organizace dokázala fungovat jen na

dobrovolnické činnosti. Inspiraci vám bohužel nepředám, sami hledáme cesty a
cestičky.

Představení centra:
Centrum Mateřídouška, z. s. bylo založeno v dubnu 2003, jako nezávislé, dobrovolné
občanské sdružení (nezisková organizace). Funguje na principu vlastní aktivity členů,
především matek, ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí. Od roku 2005 mělo své
první zaměstnance, a tak je tomu až doposud.
Posláním sdružení je podpora fungující rodiny, prostřednictvím aktivizačních,
vzdělávacích, volnočasových aktivit pro rodiče a děti, které jsou nabízeny od pondělí
do pátku a v programu nechybí ani víkendové mimořádné akce a pobyty.
Web:www.materidouska.net
Facebook: Centrum Mateřídouška, z. s.

