MRC Hnízdo, Zábřeh na Moravě X Klubík Břeclav
Vladimíra Václavková se ptá Heleny Famfrlové:
1. Jak se Vám daří spolupráce s obcí? Co patří do motivace s obcí spolupracovat?
Od založení v roce 2011 se nám vztahy s městem Břeclav hodně zvedly a zlepšily. Po
počátečních nejistotách, kam vlastně mateřské centrum patří, jsme hodně v kontaktu se sociálním
odborem. Začali jsme v roce 2014 spolupracovat i na komunitním plánování sociálních služeb,
jsme také členy skupiny R- rodina. K naší motivaci patří, že opravdu chceme působit jako služba
města, jako součást dění, komunita patřící neodmyslitelně k městu. K městu bych řekla, že
motivuje částečně také, také kraj a zájem o prorodinnou politiku.
2. Jaká je Vaše skladba finančních zdrojů? Jaký byl Váš nejsnazší „výdělek“ pro MC?
Finanční zdroje máme omezené. O co si nepožádáme, to nemáme. Přesněji, o co nepožádám já,
jako předseda, nemáme. Což znamená, že nemáme žádné zaměstnance a dělám i tyhle žádosti
ve svém volnu. Takže každý rok jinak. Ale v posledních dvou letech nás město podpořilo v nájmu
a energiích. Musíme vždy žádat a čekat... Nejsnazší výdělek? Co to je? Neznám :-D Nejde nic
získat snadno, za vším je snaha, čas a SRDCE.
3. Jak se Vám daří zapojit tatínky do akcí centra? Pořádáte pro tatínky nějaké speciální
akce?
Je to různé. Při vzniku se tatínci nezapojili vůbec, teď chodí, pomáhají. Při stěhování v roce 2014
pomohli hodně. Sestavovali nábytek, dovezli písek na pískoviště, celé zřízení pískoviště...
porovnání dvorku, a pak na opékací akce prostě přijdou a jsou s námi a dětmi... Ale myslím, že je
to o maminkách a vztazích, jaké mají.
Přání: Přejeme Vašemu centru hodně spokojených rodičů, dobře fungující tým se spoustou
ochotných dobrovolníků a hodně radosti z Vaší práce.

Krátké představení Heleny Famfrlové a Klubíku:
Jmenuji se Helena Famfrlová.V roce 2011 jsem se rozhodla, že bych ráda otevřela něco pro
maminky v Břeclavi. Původně snad jen jako volnočasové kroužky, nějaké tvoření pro maminky,
ženy... Byla jsem plná nadšených představ, jak je to super nápad, co po mateřské začít.
Díky Beátě z Kašpárkova z Rosic jsem objevila během léta 2011 Síť mateřských center a
zúčastnila se projektu metodiky pro neziskovky. Úplně to nakoplo to, co vlastně ve skutečnosti má
Klubík být... Takže jsme se sešly a prosinci 2011 byl Klubík registrován jako občanské sdružení...
Po mnoha peripetiích a dokazování potřebnosti, motání se v komerčních nájmech, jsme zakotvily
s Klubíkem v roce 2014 v budově města. V budově, která má sloužit jako centrum sociálních
služeb. V budově sídlí ještě Senior Point a nově také Práh z.s., který se věnuje duševně
nemocným a jejich příbuzným. Mimo to, je zde setkávací místo pro práci krizového centra
Spondea (věnují se pomoci při domácím násilí). Také se tu schází pěstouni, ale jen okrajově...
Náš program asi nebude ničím odlišný od programů ostatních center. Rozlišujeme více aktivity
podle věku. od 4 měsíců až pro 3-4 roky.
Angličtinu nám poskytuje licencovaná lektorka Hokuse a Lotusky (lLight Point). Máme výtvarku pro
větší školní děti, to učím já osobně. A také Keramiku pro dospělé. S cvičením je to horší. Je toho
po Břeclavi docela dost, a proto se nám to nedaří nabízet.
A na závěr bych chtěla říct, že nabízíme program po celý týden- na hranici udržitelnosti finanční- o
to víc do toho dáváme lásku a srdce. Bez toho to nejde.
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