Ptá se: Kateřina Hadačová, RC Pampeliška, Březnice
Odpovídá: Lenka Balogová, RC Radovánek, Heřmanův Městec
1. Je vaše centrum specificky zaměřeno? A jak?
Naše rodičovské centrum se snaží být nastaveno z větší části jako podpůrná služba rodičům s nejmenšími
dětmi a těhotným ženám. Věříme, že nastavení dobrých vztahů ve vznikající rodině je oporou pro celý další
život. Věnujeme velký prostor sdílení a vzdělávání žen. Žena je ze své podstaty stvořena ke sdílení a
vzájemné podpoře s dalšími ženami. Navíc ženy s malými dětmi jsou ohrožené vyloučením ze
společenského života a možnost setkávání v centru je, myslím, naplňuje. Muže u nás ale samozřejmě
srdečně vítáme také:)
2. Nabízíte programy, které nejsou tolik běžné? Jaké? Proč právě tyto programy nabízíte a jak
jste se o nich dozvěděly?
Těžko říci, zda nabízíme specifický program. Myslím, že pracujeme jako většina center:). Vycházíme ze
zájmu rodičů, našich zkušeností, pocitů a nápadů, nabídky zvenčí. Co se nám osvědčí, a co funguje, tak
podporujeme. Podporujeme samotné rodiče, pokud přijdou s nápadem realizovat nějaký program sami.
Zajímá nás vše, co je zdravé a přínosné pro děti i rodiče. Co není možná běžné, je, že jsme nyní zapojeni
do vzdělávacího projektu pro rodiče a nabízíme ve spolupráci se společností Energeia o.p.s. kurzy o výchově
od Respektovat a být respektován z.s.. Kurzy jsme jako rodiče nejdříve sami absolvovali a dávali nám smysl.
3. Máte zážitek dobrý či varovný spojený se spoluprací s obcí?
Myslím, že je potřeba se setkávat, mluvit o tom, proč věci děláme, jak je děláme, vzájemně si naslouchat.
Systém je jedna věc, ale vždy vše stejně skončí na vůli konkrétních lidí. Letos slaví naše rodičovské centrum
10 let. Začínalo jako sdružení dobrovolníků, vybudovat jméno a význam centra stálo nemalé osobní úsilí, ale
dnes máme ze stany podpory našeho města dveře otevřené. Důležitý je opravdový a dobrý úmysl nabídnout
rodinám takovou službu, která to myslí upřímně, a která vychází z jejich potřeb. Pokud by ze strany našeho
města a dalších donátorů o takovou podpůrnou službu zájem nebyl, tak by asi bohužel fungovat nemohla.
Jsme také jenom lidé, máme své rodiny, na které nám musí zbývat dostatek energie, a hlavou zeď prostě
neprorazíte:)
Rodičovské centrum Radovánek z. s.,
Naše Rodičovské centrum Radovánek z.s. je spolek sdružující rodiny s malými dětmi z Heřmanova Městce
a okolí. Realizuje aktivity na podporu rodiny, nabízí prostor pro setkávání, sdílení, vzájemnou podporu, a
také řízenou činnost dle preferencí a věku dětí i dospělých. Program je připravován pro rodiče i prarodiče,
děti od 3 měsíců do 4 let, budoucí rodiče, těhotné ženy. Součástí programu jsou také aktivity pro celé rodiny
jako výlety, pobyty, kulturní akce. Nedílnou součástí je i nabídka vzdělávání a odborného poradenství.
Podpůrné služby jsou dle jejich charakteru poskytovány zdarma či za nízký účastnický poplatek tak, aby byly
pro rodiny nízkoprahové.
Lenka Balogová, současná koordinátorka centra
Jsem povoláním pedagožka, matka 3 dětí ve věku od 4 do 8 let a jsem v tuto chvíli vděčna osudu, že jsem
dostala možnost věnovat se práci v centru na částečný úvazek. Ve své profesní kariéře jsem se věnovala
spíše sociálním službám než učitelství, pracovala jsem s dětmi i dospělými. Výchova i vzdělávání je mi však
velmi blízké, a tak se při vytváření programu našeho centra i v přímé práci doslova vyžívám:) Je to pro mě
prostor pro osobní růst a inspiraci, setkávání s bezva lidmi a zároveň mi to umožňuje téměř ideálně skloubit
péči o rodinu a zaměstnání.
Web: www.rcradovanek.cz
FB: https://www.facebook.com/rcradovanek/

