Milé kolegyně, je pro mne velkou ctí zahájit letošní pomyslnou štafetu otázek a odpovědí pod názvem
Síťujeme republiku právě u vás v Emcéčku. Rut
Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu se ptá Silvie Malíkové:
1. Jak se vám žije v centru, které se za šestnáct let svého působení rozrostlo v Komunitní
a vzdělávací centrum?
Jedním slovem "dobře" :-) I když jsme se v průběhu času rozrostli a rozšířili svou činnost pro různé
komunity, ta hlavní cílová skupina zůstává stejná a jsou to rodiče s dětmi, respektive rodina s dětmi.
Rodiče se k nám rádi vracejí, když si neví rady, je to naše centrum, na které se obrací v naději, že jim
poradíme a my jim vždy pomůžeme. Snažíme se nepřebírat za jejich problémy odpovědnost, ale být
partnerem a oporou, motivovat a vést, nabízet pomocnou ruku, pokud je o pomoc požádáno.
Prorodinné programy, ať už vzdělávací nebo volnočasové jsou žádané a hojně navštěvované. Např.
již nyní se maminky ptají na Kurz efektivního rodičovství, který bude probíhat příští rok. Nejlepší
reklamou je pro nás doporučení našich kvalitních služeb. V letošním roce jsme se spojili se
Střediskem volného času Domeček, takže jsme se v jejich prostorech v bývalé základní škole stali
součástí obrovského komunitního centra se vším všudy. Po celý den dochází rodiče s dětmi do herny,
na cvičení, na volnočasové aktivity, na naše řízené prorodinné programy, děti různého věku do jejich
kroužků, senioři na své aktivity. Celý den je hodně živo :-) V Domečku máme samostatnou kancelář a
poradnu, společnou hernu s kavárnou a pro vzdělávání si kdykoliv můžeme pronajmout učebnu.
Upřímně, společné prostory nejsou ideální, člověk se musí přizpůsobovat, ale chceme se uzavírat
nebo otevírat? Chceme se spojovat a spolupracovat nebo se rozdělovat? Myslím, že otevřenost a
spolupráce je lepší volba, jen musíme vychytat nějaké mouchy. Ale abych nebyla jen pozitivní :-) asi
jako všichni stále řešíme finance, zaměření služeb, mám pocit, že se pořád ohýbáme a
přizpůsobujeme, snažíme se vysvětlovat, proč jsou naše služby důležité a dokazovat, že jsou žádané
a potřebné. Kdo chce slyšet, poslouchá, kdo nechce slyšet, neposlouchá. Někdy je to boj, někdy
máme radost, když se nám něco podaří, někdy dochází síly. Myslím, že nás nejvíce motivuje zpětná
vazba od klientů a nabíjí regionální setkání.
2. Nehrozí, že se vytratí komunitní charakter spolupráce v centru?
Výše jsem v podstatě odpověděla i na Vaši druhou otázku :-) Již nyní fungujeme ve spolupráci s
Domečkem jako komunitní centrum pro všechny generace a předpokládáme, že naše spolupráce
bude pokračovat i v dalších letech.
3. Co pro vás znamená členství v Síti pro rodinu?
Asi začnu trochu ze široka. Jakékoliv členství v jakékoliv AKTIVNÍ střešní organizaci vnímám jako
přínos. Síť pro rodinu považuji za dostatečně aktivní. Máte dobře nastavenou organizační strukturu a
tím je zaručena komunikace center s vedením Sítě přes krajské koordinátorky. Tímto je nám
umožněno nejen komunikace a výměna zkušeností mezi námi centry, ale také komunikace s
ministerstvy či kraji, kteří ať chceme nebo ne mají být našimi partnery a my jejich. Takže členství v Síti
vnímám především jako možnost setkávat se s centry navzájem (regionální setkání) a možnost tvořit
partnerství např. s kraji a ministerstvy. Pozitivně vnímám i možnost účastnit se vašich vzdělávacích
kurzů a využívat vašeho poradenství.
Silvie Malíková, Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko

Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko Valašské Meziříčí je nezisková organizace zaměřující se na podporu
zdravě fungující rodiny, služby péče o děti a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce i ve společnosti.
Klientům poskytuje základní i odborné poradenství včetně asistovaných kontaktů a asistovaných předávání,
nabízíme vzdělávací kurzy zaměřené na vývoj a výchovu dětí, ale také na osobní a pracovní rozvoj rodičů.
Provozuje miniškolku pro děti od dvou let a pořádá prorodinné akce pro širokou veřejnost.
Web: http://www.mcvalmez.cz, FB: Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko

