Kulturní a rodinné centrum CoByDup, Praha-Kbely x RC Pampeliška Březnice
Ptá se: Lenka Baťková, odpovídá: Pavlína Liebnerová,

1. Vaše centrum funguje krásných patnáct let. Ubírá se stále stejným směrem, jaký jste si vytyčili
na začátku, nebo se potřeby a vize proměnily a případně jak?
Nebyla jsem u samotného založení centra, ale myslím, že se stále snažíme o to poskytnout ženám, které
jsou doma s dětmi, prostor k odpočinku a relaxaci, ale i k realizaci sebe sama. Už několik let se snažíme
centrum otevřít i dalším generacím, což se snad daří. Takže se již primárně nezaměřujeme na maminky s
nejmenšími dětmi. Stejně jako na začátku je pro nás i nyní důležité aktivně se podílet na dění ve městě a v
regionu.
2. Zaujala nás vaše služba půjčovna. Jak vás tato služba napadla a jakou má v centru
využitelnost? Plánujete její rozšíření?
Půjčovnu jsme realizovali s podporou místního nadačního fondu. Hlavní myšlenkou bylo to, že s dětmi
potřebujete spoustu věcí, které stojí poměrně dost peněz, a využijete je třeba pouze několikrát, nebo
nemáte místo na uskladnění. V Březnici si je nemusíte kupovat, jen si je půjčíte, zaplatíte drobný poplatek a
vrátíte.
3. A v jaké míře spolupracujete s obcí?
Máme velkou podporu ze strany obce a jsme za ni nesmírně vděčni. Každoroční finanční příspěvek slouží
nejenom k realizaci naší činnosti, ale pokryje velkou část nákladů na energie a vodu. Za to se snažíme
aktivně zapojovat do dění ve městě, během roku realizujeme akce přístupné nejenom členům a
návštěvníkům RC ale široké veřejnosti. Podílíme se na projektech města i místní akční skupiny.
Spolupracujeme s ostatními spolky a sportovními kluby. Březnice je poměrně malé město, a tak se tu
komunitnímu životu poměrně daří. A taky nás obklopuje dost aktivních přátel a podporovatelů, kterým jde
taky hlavně o to být s lidmi z města, ve kterém žijí.

RC Pampeliška Březnice
Sedla jsem si k počítači s úkolem krátce představit březnické rodinné centrum. Pár minut jsem dávala
dohromady klasické a trochu nudné věty o tom, jak jsme nejdéle fungujícím RC v kraji, jak plníme
nezastupitelnou roli v životě našeho města, jak provozujeme a zařizujeme a organizujeme a najednou jsem
zjistila, že se mi z těch vět, které se dokola píší do žádostí o dotace, a které vlastně téměř nikdo nečte, trochu
vytratilo to, že do Pampelišky chodím ráda. Že je mi tam dobře, že jsou tam šťastné moje děti, že tam spoustu
času tráví i můj muž. A tak se tento spolek, protože rodinné centrum není nic víc než skupina dobrovolníků,
kteří tuto instituci udržují v chodu (někdy spíš v běhu), pokusím představit jinak.
Co je pro mě Pampeliška? Prostor k setkávání, ke společné práci, k realizaci mých nápadů. Je to dobrá
služba, dobrá služba rodině a dobrá služba městu. Je to příjemné místo, místo, kde jsou moje děti šťastné.
Já a moje rodina žijeme v Březnici. Žijeme tu rádi. Rádi se potkáváme s lidmi. No a rádi chodíme do RC,
protože právě tam můžeme čas trávit společně, aktivně a hlavně s dětmi.
Pampelišku najdete v budově 1.MŠ v ulici 9.května. Prostory, které užíváme, patří městu. To je úspěšně
zrevitalizovalo v roce 2009 s projektem, jehož cílem bylo vytvoření prostoru ušitého na míru potřebám
takovéto instituce. Návštěvníkům nabízíme nízkoprahovou hernu otevřenou v dopoledních hodinách od
pondělí do pátku, pravidelné jazykové kurzy a jiné kroužky pro děti i dospělé a celou řadu jednorázových akcí
zaměřených na rukodělné práce nebo aktuální roční dobu. Pořádáme dnes již tradiční akce pro širokou
veřejnost jako je oblíbený dětský den nebo podzimní putování za skřítkem Dubínkem a mnoho dalších.
Většinu aktivit zajišťujeme svépomocí, samotný chod centra řídí jeden zaměstnanec. Z výše řečeného
vyplývá, že Pampeliška není mateřská škola ani podobná instituce, jejíž fungování by garantoval stát nebo
řídilo město. Je to občanská aktivita, která stojí na práci dobrovolníků. A protože aktivita ani dobrovolnost
nejsou samozřejmostí, doufejme, že se bude Pampelišce dařit i nadále tak jako teď.

Pavlína Liebnerová
V Pampelišce jsem pracovala po dokončení vysoké školy na místě koordinátora (rozuměj holka pro všechno)
asi rok a půl. Kromě pracovní příležitosti mi centrum přineslo spoustu přátel (několik velice dobrých přátel),
životních zkušeností a hlavně mi ukázalo, že život v malém městě je takový, jaký si jej uděláte. Když se
snažíte, může být hodně pestrý a příjemný. I po nástupu do nového zaměstnání, jsem zůstala v RC činná. A
pak jsem se vdala a narodily se nám tři děti a celou tu krásnou dobu, kterou s nimi trávím doma, pracuji,
tvořím a žiju pro Pampelišku. Dnes tedy jako předseda zapsaného spolku. A stále věřím, že tenhle projekt
má smysl. Velký!
Web: www.rcpampeliska.cz
FB: Pampeliška Rodinné centrum

