Ptá se: Petra Radová, MC Lidičky Lidice
Odpovídá: Jitka Janíková, Akropolis Uherské Hradiště
1. Vaše centrum letos slaví 10. narozeniny. Řekli byste, že je vaše centrum výjimečné?
Rozhodně. Možná to zní trošku pyšně, ale opravdu si myslím, že Akropolis je výjimečná organizace. Jednak
rozsahem své činnosti. Pokud se podíváte na naše stránky, tak uvidíte, že kromě prorodinných aktivit
pořádáme volnočasové i vzdělávací aktivity pro děti, mládež i dospělé, že máme od roku 2009 miniškolku
Rolnička, že jsme dobrovolnickým centrem pro české i zahraniční dobrovolníky a pravidelně se zapojujeme
do mezinárodních projektů prostřednictvím ERASMUS+, ESF projektů atd. V poslední době se zaměřujeme
více na práci s rodinami s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického
spektra), protože tady nacházíme stále místa, která náš stát neřeší. Takový rozsah činností by se nedal dělat
bez kvalitního týmu. A tady vidím další silnou stránku Akropolis, a tou jsou moje kolegyně a moji kolegové tým odborníků a hlavně super lidí. Když se zamyslím nad tím, co významnou měrou přispívá ke zvládání
velkého množství činností a k překonání těžkých období života centra, nacházím jen jednu odpověď. Je to
tým lidí, které práce v centru prostě baví a dělají ji s radostí. Naše práce je založena na vzájemné podpoře a
spolupráci, ceníme si otevřených mezilidských vztahů uvnitř organizace - lidé jsou důležitější než projekty,
jsme tým.
2. Co vám ve vedení centra dělá radost? Co naopak považujete ve vedení centra nejsložitější?
Radost mi dělá, když se věci daří. Když jsou naše aktivity zaplněné a účastníci spokojení. Dokázali jsme si
vybudovat dobré jméno, co se týká kvality poskytovaných služeb, a podařilo se nám posunout vnímání
poslání centra od „maminek, které si povídají u kávy“ směrem k multifunkční organizaci s kvalitními službami.
Kolega složil k našemu 10. výročí text, kde se mimo jiné zpívá: „My však práci přednost radši dáváme, kvůli
tomu v Akropolis spáváme. Nikdo to nechápe, nám se to tak líbí, když vám smysl místo spánku slíbí….. Po
projektu v koutě zase někdo dřímá, to nás jen únava občas prostě jímá….“. ☺
V čem ale hlavně vidím úspěch? V prohlubující se důvěře, kterou si centrum v očích klientů získalo. Stále se
rozšiřující okruh lidí, kterým rádi své služby poskytujeme, a kteří na oplátku s důvěrou naše služby využívají,
je pro nás velkým povzbuzením do budoucna.
Naopak energii mi ubírá, když musíme vysvětlovat pořád dokola, co děláme, proč to děláme a zdůvodňovat
potřeby našich klientů a obhajovat naši činnost. Za ta léta víme, kde jsou slabá místa v péči o rodiny, ale
často máme pocit, že kompetentní orgány to nezajímá. Náročná je i finanční nejistota a nízké odměny pro
odborníky, kteří nám odcházejí na lépe placené pozice. Dále administrace projektů, stohy papírů, hromady
šanonů.
3. Jak zjišťujete spokojenost těch, kdo vás navštěvují?
Máme knihu námětů, děláme dotazníková šetření, evaluace v rámci projektů. Nejlepší zpětná vazba je ale
přímo od klientů, když vám přijdou poděkovat za pomoc, skvělou akci, radu atd. Někdy osobně, jindy
zavolají nebo pošlou email. V posledních letech máme spousty pozitivních ohlasů na našem facebooku.
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Centrum Akropolis Uherské Hradiště nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje
generace a podporuje setkávání. Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v
duchu
našeho
hesla
BAVÍME
VZDĚLÁVÁME
POMÁHÁME.
Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde
díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování
pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti,

mládež, dospělé a seniory. Jsme také dobrovolnickým
centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat
mladí
z
celé
Evropské
Unie.
V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se
specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy
autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a
usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky
multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Představení Jitky Janíkové
V Akropolis působím od roku 2008, kdy jsem byla na třetí
mateřské dovolené a měla jsem potřebu se aktivně zapojit
do nějaké smysluplné činnosti mimo rodinu. Za ta léta jsem
si prošla mnohými pozicemi v rámci různých projektů, nyní
se věnuji vzdělávání dospělých - přípravě na návrat na trh
práce po MD/RD nebo delší pauze v zaměstnání. V rámci
projektu ERASMUS+, strategická partnerství, připravuje
novou metodu mapování kompetencí, jejímž cílem je
provést klienta procesem nacházení, pojmenování a
porozumění vlastním kompetencím, jejich zvnitřněním a
propojením s trhem práce, a hlavně aktivizace klienta a
posílení jeho sebedůvěry.

webové stránky www.akropolis-uh.cz
facebookové stránky https://www.facebook.com/centrumAkropolis/?fref=ts

