Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko (Valašské Meziříčí) x MDC Majak Tanvald
Silvie Malíková se ptá Věry Černé:
1. Jaké programy vaše centrum nabízí a pro koho?
MDC Maják nabízí pravidelné programy především pro rodiny s dětmi (0-3 roky, 4-8
let). Dále nabízí aktivity pro širokou veřejnost, pro seniory, pro další specifické
skupiny obyvatel regionu, většinou se jedná o jednorázové akce.
2. Na co jste nejvíce pyšní?
Domníváme se, že můžeme být pyšní na délku provozování centra od jeho vzniku.
MDC Maják bylo založeno v r. 2001, jeho působení je 15-ti leté. Postupně své
činnosti rozšiřuje, snaží se reagovat na potřeby rodin s malými dětmi a zajišťovat pro
ně takové služby, které požadují a nejsou v oblasti dostupné.
3. Co vás nejvíce motivuje pokračovat dál ve své činnosti?
Největší motivací jsou samotné rodiny - jakákoliv pomoc, byť jedné rodině!
Věra Černá
Mateřské a dětské centrum Maják nabízí rodinám s malými dětmi komplexní služby
pro rodiny, prostor pro komunitní setkávání. Významnou součástí programů pro děti i
dospělé je ekologická výchova a výchova k pozitivnímu vztahu k přírodě a místu, kde
žijeme. Během roku 2006 – 2008 byla v MDC Maják zřízena ekologická poradna, na
jejíž tradici bylo navázáno, a to projekty s tematikou ekologické výchovy, kdy děti
získávají základní informace o rostlinstvu a živočiších, o základních pochodech
v přírodě. Zaměřují se na zajímavosti Jizerských hor, na typické zvláštnosti regionu.
MDC Maják Tanvald funguje od r. 2001 a to především na dobrovolné bázi. Za 15 let
své existence se vyvinulo do současného stavu s širokou nabídkou služeb pro rodiny
s dětmi celého mikroregionu. Tato situace si vyžádala profesionalizaci organizace.
V současné době má centrum 3 zaměstnance na stálý pracovní poměr (počet úvazků
2,2). V průběhu roku v centru působí řada externích pracovníků, cca 10 osob.
Nicméně práce dobrovolníků je stále podporována, vyžadována a zároveň
vyhledávána.
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