Centrum Dokolečka Doubravčice x MRC Hnízdo, Zábřeh na Moravě
Linda Pačesová se ptá Vladimíry Václavkové:
1. Moravská centra jsou pro mne velkou neznámou, osobně jsem navštívila jen pár z
nich. Přijde mi, že "RODINA" má právě na Moravě větší význam, než tady v Čechách.
Zjistila jsem, že vaše centrum už funguje přes 20 let, to je úžasné! Jak probíhalo
střídání generací maminek? Je to spíše kontinuální výměna nebo došlo k nějakým
radikálnějším změnám během těchto let? Nebo je stále ve vedení někdo z původních
zakladatelek?
Ke střídání maminek v našem centru dochází kontinuálně. Z původních zakladatelek působí v
centru naše účetní, s ostatními maminkami zakladatelkami jsme některé stále v kontaktu. Každou
středu odpoledne máme v programu Volnou hernu a přichází do ní právě rodiče, kteří Hnízdem
prošli a rádi se k nám vrací.
2. A teď trochu otázka "na tělo" - vaše centrum je hodně propojeno s vírou (nebo to tak
na mne alespoň působí z vaší prezentace) - jaká je skladba vašich "klientů" na
různých programech? Jedná se o stálou komunitu spíše křesťanskou, nebo to vůbec
nemá vliv na účastníky vašich akcí? Pozorujete nějaké rozdíly v návštěvnosti v tomto
ohledu? Vyhledávají vás rodiny bez ohledu na svou víru? Díky za vaši otevřenost.
Hnízdo je otevřeno všem, věřícím, nevěřícím, hledajícím... programy jsou různě zaměřené a naši
návštěvníci si vybírají programy, které je osloví. Skladba klientů je rozmanitá a rozdíly mezi nimi
neděláme:-). Snažíme se, aby v našem centru byla pokojná atmosféra, do které se lidé rádi vrací.
3. Síť pro rodinu získala projekt na výměnné stáže. Kdybych měla zájem zúčastnit se
této stáže a mohla si vybrat vaše centrum, co byste mi chtěli ukázat, předat, na co
jste nejvíce pyšní a v čem jste jedineční?
Naše centrum se snaží vytvářet rodinnou atmosféru a vnášet ji do aktivit, které nabízíme
veřejnosti (individuální přístup k návštěvníkům). Pozvali bychom Vás na náš projekt Rodinné
akademie, který probíhá každé úterý dopoledne a je směřovaný na rodiče na rodičovské
dovolené. Projekt je souborem přednášek, workshopů, zaměřených na témata rodinné
psychologie, zdravého životního stylu, podporu vztahů v rodinách, speciální pedagogiku,
personalistiku, fyzioterapii…..
A uvaříme Vám dobrou kávu!
Přání od Lindy Pačesové z Centra Dokolečka Doubravčice: Přejeme Vašemu centru hodně
spokojených rodičů, dobře fungující tým se spoustou ochotných dobrovolníků a hodně radosti
z Vaší práce.
Krátké představení Ing. Vladimíry Václavkové:
Od loňského roku pomáhám jako dobrovolník v mateřském centru, do kterého jsem postupně
docházela se svými 4 dětmi. Nyní pracuji jako OSVČ a našla jsem si čas na práci v Hnízdě,
protože se mi líbí kolektiv v centru a atmosféra, která práci v Hnízdě provází.
Krátké představení centra:
Jsme nezisková organizace, která si klade za cíl podpořit život rodiny ve městě Zábřeh.
Připravujeme programy v oblasti podpory hodnot rodiny, zdraví a ochrany životního prostředí.
Jsme otevřeni všem generacím, věřícím i nevěřícím, chudým i bohatým, smutným i radostným.
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