Klubík Břeclav x MC Barborka Most
Helena Famfrlová se ptá Ilony Radicsové
1. Co Vás osobně do Barborky přivedlo? A jaké byly první dojmy? Věděla jste hned, že
se víc zapojíte?
Kontaktoval mě známý, že je k dispozici herna, kterou bych se svými kamarádkami mohla
pravidelně využívat ke scházení s našimi dětmi a časem že by se třeba přidaly další maminky.
Začínaly jsme ve čtyřech, pěti maminkách a postupně se rozrůstaly o další zájemce.
První dojem byl fajn, tak jsme se scházely každý týden. Zapojena jsem tím pádem byla hned od
začátku, protože jsem byla ta, která měla klíče, a také jsme plánovaly pokaždé krátká tvoření pro
děti. Že budu mít celé centrum jednou „na povel“, to mě ale nenapadlo a ani jsem to nijak
neplánovala - samo to postupem času vyplynulo z okolností (asi i díky tomu, že jednu dobu vedl
centrum manžel a měla jsem tak představu, co to obnáší).
2. Kdyby nebylo služeb psychologa, sociální poradenství - pořád by Barborka
fungovala? Bylo by možné tyto služby poskytovat i dobrovolně?
Myslím, že by fungovala i bez psychologa apod. (cca 5 let jsme fungovali bez něj). Dnes už si to ale
nedokážu moc představit, protože klienti poradenství tvoří více než polovinu celkového počtu
klientů. A také myslím, že díky jeho službám se nám daří lépe získávat peníze na provoz centra od
MPSV.
Poradenství (v tomto rozsahu) bychom s velkou pravděpodobností nedokázali zajistit dobrovolnicky
– každý musíme z něčeho žít a platit nájem. Myslím, že poradenství dobrovolníků lze poskytovat
jen nárazově.
3. Co je pro Vás největší radost v centru? Pro co byste nikdy Barborku nenechala na
holičkách?
Asi největší radostí a pocitem zadostiučinění je to, když vidím zájem ze strany rodičů, když nás za
něco pochválí, ocení naši práci. Nebo když se povede náročnější akce (např. Závody kočárků).
Také když kolegové z ostatních neziskovek nezištně pomohou v nouzi nebo dostaneme nečekaný
dar.
Zatím se nenašlo nic, pro co bych naše centrum opustila, i když už pár takových „slabých chvilek“
bylo… Kdysi to byl asi náznak vyhoření, a pak největším problémem je finanční zajištění rodiny,
resp. dětí. Bylo období, kdy jsem si říkala i já (ne jen moje rodina), že už je tento stav neúnosný.
Přání: Ať se vám všem daří prosazovat srdcem, to co děláte pro děti a jejich rodiče.
Děkujeme 
O mně:
Ilona Radicsová, koordinátorka a vedoucí mateřského centra (místopředsedkyně Krušnohorského
centra pro rodinu, z. s. v Mostě, které provozuje jako svůj projekt Mateřské centrum Barborka).
Pocházím z malé vesnice v Českém ráji, vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Turnově.
Žiju s manželem a dětmi (syn 12 a dcera 14 let) v Mostě, baví mě a naplňuje moje práce pro
centrum, zajímá mě psychologie a vše kolem rodiny. Ráda čtu, chodím do přírody.

O našem centru:
Posláním KCR je posilování rodinných vztahů a podpora rodinných hodnot ve společnosti.
Motto: „Předcházet požáru je snazší, než ho hasit a následně likvidovat jeho následky. Mohou totiž
vzniknout nenapravitelné škody, před kterými chceme naše děti uchránit.“
Nejprve vzniklo koncem roku 2003 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (později jen
Krušnohorské centrum pro rodinu). V říjnu 2005 vzniklo oficiálně mateřské centrum, ve kterém se
1x týdně začaly scházet první maminky (vlastně kamarádky). Postupně se přidávaly i „cizí“ maminky
a na jaře r. 2006 bylo pokřtěno na Mateřské centrum Barborka. Od té doby se počet návštěvníků i
nabídka aktivit rozrůstaly, až se v posledních letech ustálily na čtyřech hlavních aktivitách - Klub
rodičů 2x týdně, Klub školička, Šikovné ručičky a poradenství (pedagogika – psychologie –
ošetřovatelství – předškolní problematika – logopedie) + jednorázové (převážně prezentační) akce
pro veřejnost. Od r. 2016 zaštiťujeme i cvičení maminek (tatínků) s kočárky „fitMAMI“, které se
setkalo s velkým zájmem.
Realizovali jsme i evropské a jiné projekty, byli jsme i partnery různých projektů, avšak projekt MC
Barborka je naším nejdůležitějším projektem, který realizujeme průběžně od r. 2005. Jsme členem
Komunitního plánování města Mostu, díky kterému mj. máme přístup k dotačním titulům aj. podpoře
města (akce na podporu NNO, info o nás a našich službách/projektech v Katalogu komunitního
plánování, možnost prezentovat akce na webu města apod.). Jsme též členy Asociace center pro
rodinu.

www.kcr-most.cz
https://www.facebook.com/KCR-Most-MC-Barborka-125599074135523/

