Ptá se: Jitka Vaňková, RK Pohoda Horoměřice
Odpovídá: Zuzana Bechyňová Jiranová, 1. Česká společnost, Podbořany
1) Co Vás v současné době nejvíce trápí ohledně provozu Vašeho rodinného centra?
V současné době řešíme klasické provozní věci - dotace, dobrovolníky, spolupráce s městem apod.
Největší problém poslední doby byla rekonstrukce topení přes zimu, která byla v režii města, ale my jsme
celou zimu fungovali na přímotopech. Děsím se podzimu, až nám přijde vyúčtování a budu stát před
otázkou, z čeho fakturu uhradit.
2) Jak dokážete sehnat dostatečný počet dobrovolníků pro Vaše veřejně prospěšné akce?
Na veřejné akce nám chodí studenti ze školního spolku. Jsou rádi, že máme pro ně uplatnění. Máme v
Podbořanech dva spolky studentů, ze základky a z učňáku. Každá skupina studentů je skvělá na něco
jiného. Na úklid nám chodí mladší studenti, na složitější práce nám chodí starší studenti. Dospělé
dobrovolníky skoro vůbec nemáme.
3) Jaký je u Vás zájem o nově vzniklou dětskou skupinu?
Dětská skupina frčí a to je hlavní. Máme za sebou první pololetí. Řešili jsme plno provozních problémů,
snížili jsme školné a zdá se, že teď konečně bude vše fungovat. Máme u nás většinou děti, které čekají
na své třetí narozeniny a pak pokračují do státní školky. Do září máme téměř plno, pak to začne nanovo.
Představení centra:
Naše nezisková organizace byla založena v r. 2013. Začínali jsme čtyři maminky, po roce fungování jsem
zůstala sama. Přidal se ke mě manžel a tři roky dobrovolničíme v centru společně. Rodinné centrum je
otevřeno jednou týdně odpoledne, protože dopoledne zde od 8:00 - 14:30 probíhá dětská skupina. Ve
skupině máme kapacitu 7 dětí. Pořádáme akce pro rodiny s dětmi (karnevaly, halloween, čarodějnice,
výtvarné dílny apod.) Otevřeli jsme půjčovnu karnevalových kostýmů, o kterou je velký zájem. Od dubna
jsme spustili občanskou poradnu. Spolupracujeme s OSPOD Podbořany a nabízíme dluhové
poradenství, asistovaný kontakt pro rodiče, sepisování dokumentů apod.
Web: www.1ceskaspolecnost.cz
Facebook: 1. Česká společnost

