Ptá se: Jana Čechová, MC Hvězdička Benešov u Prahy
Odpovídá: Petra Brožíková, MC Archa 777 Jirkov

1. Co vám v poslední době v centru udělalo největší radost?
Největší radost a nejen v poslední době, nám dělají rodiče, kteří jsou s námi spokojeni, doporučují
naše služby a rádi se k nám vracejí. A také jejich děti, kterým se u nás líbí a jsou zde spokojené.
2. A co naopak vnímáte jako bolístky, které vám vaše snažení znepříjemňují?
Největší bolístkou je shánění finančních prostředků! Dále je pro nás obtížné, že v Jirkově a blízkém
Chomutově je v současné době omezená možnost výběru spolehlivých zaměstnanců. Pro nás je
především důležité, aby naši zaměstnanci, chodili do práce nejen pro peníze, ale dali do své práce
také "kus srdce" a "kreativitu".
3. Jak se vám daří získávat pro spolupráci v centru dobrovolníky? Ve výroční zprávě za rok 2015
uvádíte z našeho pohledu úctyhodný počet hodin, které odpracovali zcela zdarma. Poradíte
nám, jak je získáváte a motivujete?
V roce 2015 se nám podařilo ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem z Ústí nad Labem získat
dobrovolnici z Německa Hannach. Slečna u nás v Jirkově bydlela a společně s námi se podílela na
provozu mateřského centra a miniškolky. Pro rodiny s dětmi připravovala program německy.
Docházela do Základní školy v Jirkově na konverzaci v německém jazyce. V Domě pro seniory
připravila německý den. Na druhou stranu to bylo velmi obtížné, protože slečna neměla skoro žádné
pracovní zkušenosti, návyky a byla velmi plachá. Zkušenost to byla velmi cenná pro obě strany.
Obecně, ale máme s dobrovolníky problémy. Maminky, které chodí do mateřského centra se na
programu ve většině případů podílet nechtějí. Obáváme se, že do budoucna budou mateřská centra
vnímána jako "levná" varianta dětských koutků v nákupních centrech. To nás velmi mrzí.
facebook: Mateřské centrum Jirkov Archa 777
web: www.archajirkov.cz
MC Archa 777, Jirkov
Jsme místem, kde jsou děti a jejich rodiče vítáni. Rodina je místo, kde začíná náš příběh.
Sídlíme na náměstí Dr. E. Beneše v Jirkově v blízkosti Radnice, pošty, banky, cukrárny a v blízkosti je také
autobusové nádraží pro MHD a linkové autobusy. Prostory Áčka jsou zcela bezbariérové.
Fungujeme na principu otevřenosti, poradenství a duchovní podpory rodinám, dětem a jednotlivcům. V Áčku
vlastně začíná příběh mnoha lidí, rodin a dětí. Podílíme se na komunitním plánování v Jirkově, jsme
manažerem skupiny Děti, mládež a rodina Jirkov. Podílíme se v Řídící skupině na přípravě strategických
plánů rozvoje měst a obcí Jirkov, Chomutov. Máme otevřeno: OTEVŘENO je PONDĚLÍ – PÁTEK od 8:00
do 18:00
Mateřské centrum – Svépomocná skupina rodičů s dětmi – dopoledne
Diskusní skupina + tvořivá dílna každý 3. týden v měsíci od 10:00 do 11:30 (40 Kč)
Archa 777 z Jirkova nabízí cestu ke klidu a uvolnění. Odbourat stres, najít vnitřní klid, prožívat přítomný
okamžik. Meditace, relaxace jsou neúčinnější metodou k poznání vlastního já. Její pozitivní účinky může
snadno a velmi rychle na sobě poznat každý sám. Laické poradenství s koordinátorkou mateřského centra a
finanční poradenství s Dášou. Nabízíme adresář kontaktů na rodinné a manželské poradenství. Provozujeme
pilotní Mikrojesle pro děti od 6 měsíců do 4 let propracující či podnikají nebo nezaměstnané i studující
rodiče. Dále nabízíme krátkodobé hlídání pro děti od 18 měsíců do 6 let především pro maminky z mateřského centra.
Pořádáme venkovní akce pro celou rodinu, při kterých spolupracujeme s dalšími neziskovými a veřejnými
organizacemi.

