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1.
Změnila se nějak za dobu vaší existence skladba vašich návštěvníků a jejich
preference (čas návštěv – dopo/odpo, typy programů, ne/zájem o aktivní spolupráci či
pomoc nebo vedení programů)? Případně jste zaregistrovali jiné zajímavé změny?
Letos na podzim bude naše MC Domeček slavit již 20 let od svého založení. Já jsem koordinátorkou
od května 2016, ale jako návštěvnice programů Domeček znám 12 let. Pokud mohu hodnotit,
skladba programů a návštěvnic se moc nezměnila. Největší zájem je o cvičení s malými dětmi, která
probíhají každou středu a každý čtvrtek od 10 hodin a páteční pohádku a vyrábění. Rozšířila se
nabídka jazykových kurzů pro děti a pro dospělé, také jsme zavedli dva kurzy pilates a od září novou
službu - každé pondělí dopoledne hlídání dětí bez účasti rodičů. Tato služba reagovala na zájem
rodičů a pomalu se rozbíhá. Pokračujeme v pravidelných besedách a přednáškách, které jsou 2
dopolední a jedna až dvě večerní za měsíc. Rozšířila se nabídka poraden. Většinou je zájem o
dopolední programy, odpolední herna je otevřená pouze v úterý a návštěvnost je minimální.
Zájem o spolupráci a pomoc je střídavý, většinou se podaří na nový školní rok obsadit služby
maminkami, ale popravdě řečeno, aktuálně bych potřebovala jednu - dvě jako zálohu, protože děti
jsou dost nemocné a maminky nemohou chodit na svou službu.
2.
Jakou máte zkušenost s předáváním vedení centra či jiných pozic - funkcí v něm
(nebo se osoby ve vedení a hlavních pozicích od vašeho vzniku dosud nestřídaly)?
Co jsem tak zaregistrovala, zkušenosti s předáváním pozice koordinátorky MC Domeček jsou dobré.
Většinou za tu dobu téměř 20 let, se vždy tuto pozici podařilo včas obsadit. Pozice zástupkyně
koordinátorky je také včas a kvalitně obsazena.
3.
Jak se vám daří získávat tolik dobrovolníků pro vedení všech vašich aktivit? Jak
o ně pečujete?
Dobrovolníky získáváme umístěním potřeby nových aktivních maminek na web, facebook,
nástěnku, oslovováním přímo v herně a programech, z pravidelného dotazníkového šetření.
Pečujeme o ně tak, že se snažím s nimi komunikovat i o jiných věcech, než "pracovních", mám o
ně osobní zájem. Jednou za půl roku máme společné posezení - večer bez dětí, na Vánoce
dostávají malé dárečky. Jako bonus mají vstup v jiný den než své služby zdarma a na besedy mají
snížený vstup o 50 korun.
Přání:
Ať máte mnoho spokojených návštěvníků i dostatek těch, kteří se o ně rádi a ochotně postarají či
nabídnou své zkušenosti, ať se vám daří získat vše, co k tomu ještě potřebujete.
Děkuji za milé a potřebné přání.

Popis MC Domeček YMCA Praha
Nyní jsme na 4. adrese 8. rokem v podnájmu Komunitního centra Matky Terezy, Praha 4 Háje, v
těsné blízkosti metra. Máme dvě menší místnosti o celkové ploše kolem 70 m2. Jedna větší místnost
s kobercem slouží jako herna, do ní se vstupuje přes menší místnost se stoly a židlemi pro dospělé
a dětské jídelní. Máme společný vstup s celým Komunitním centrem, takže musíme dbát o zamykání
a kódování objektu a o zajištění bezpečnosti.

Já jsem koordinátorkou od loňského května, od února jsem se zaučovala. Nastoupila jsem za paní,
která odcházela na mateřskou. Mám k ruce velmi šikovnou zástupkyni, která má na starost psaní
hlavního grantu MPSV a zajišťování besed s lektory a také propagaci programů.
www.mc-domecek.cz

