Ptá se: Eliška Kaňoková, MC Řepík, Praha – Řepy
Odpovídá: Ivana Kuncová, Veselý Paleček, Blansko
1. Jak funguje v Blansku spolupráce s obcí, podporují Vás?
Spolupráci s obcí hodnotíme kladně, zejména poslední dobou. Je samozřejmostí, že ne vždy se
setkáme s pozitivní reakcí na naše požadavky, ale chápeme, že nejde vždy vyhovět všem. Poslední
dva roky čerpáme od města Blanska dotace, spolupracujeme na různých akcích jako Den Nemocnice
atd. Pevně doufáme, že stávající situace bude přetrvávat i do budoucna.
2. Dívala jsem na velmi pestrou a zajímavou nabídku vašich programů. Se kterými programy
máte dobré zkušenosti, co je pro lidi nejlákavější a co se vám třeba neosvědčilo?
Děkujeme za kladné hodnocení naší programové nabídky, kterou se snažíme neustále vylepšovat.
Troufáme si říci, že téměř všechny pravidelné aktivity jsou pro naše klienty oblíbené a máme s nimi
dobré zkušenosti. U cvičení dětí s rodiči se obyčejně stává, že v průběhu roku nějaké hodiny
přidáváme,
u
plavání
máme
naplněnou
maximální
kapacitu.
Aktivita, která se nám vyloženě neosvědčila, byl bazárek pro dospělé, po kterém byla ze strany
veřejnosti velká poptávka. Nicméně vše ztroskotalo na velkém množství prodávajících a minimálním
množství nakupujících. Tuto aktivitu jsme tedy z naší nabídky vyřadili.
3. Jak máte zajištěné vedení jednotlivých kurzů, platíte třeba lektorům vzdělávací kurzy nebo je
již mají? V jakém jste s lektory pracovním vztahu?
Vedení jednotlivých kurzů zajišťujeme především z řad maminek, které naše mateřské centrum
navštěvují, tedy na rodičovské dovolené. Pokud je v našich finančních možností zaplatit lektorkám
kurz, rádi tak učiníme. Některé lektorky, ale už kurz mají nebo se k nám samy přihlásí s tím, že si
kurz udělají na své vlastní náklady. Jedenkrát ročně pořádáme workshop pro potřeby našeho
mateřského
centra,
kde
se
vzájemně
inspirujeme.
Každá lektorka, která bude cvičit, je minimálně proškolena v rámci mateřského centra (skladba
hodiny, základní cviky, psychomotorický vývoj). Lektorky zaměstnáváme na základě Dohody o
provedení práce. Ostatní výpomoc, např. u nepravidelných akcí – karneval, dětský den, pálení
čarodějnic, Mikuláš, bazárky aj., nebo při „zvelebování“ našeho mateřského centra, dělají lektorky
veškerou práci jako dobrovolnickou činnost.
Vedoucí centra Mgr. Ivana Kuncová
V centru jsem necelých 7 let, původně místopředseda, nyní předseda. Profesí jsem zdravotní sestra, učitelka
odborných předmětů pro Střední zdravotnické školy. Před mateřskou dovolenou jsem pracovala jako vedoucí
učitelka na Střední zdrav. škole. V mateřském centru Veselý Paleček jsem při mateřské dovolené, jsem
maminkou čtyř kluků (Honzík 7, Kubík 5, Vašík 3, Vilík 7 týdnů). Práce v mateřském centru mne inspiruje,
získávám
spoustu
nových
informací,
které
umožňují
osobní
růst.
MC Veselý Paleček
Mateřské centrum Veselý Paleček je registrováno jako zapsaný spolek, začínalo se pouze v Blansku, kde je
i sídlo naší organizace, nyní máme pobočky v Boskovicích, Lipovci a Lipůvce. Dále v Blansku provozujeme
dětskou skupinu Malíček a od září letošního roku mikrojesle. Hlavní náplní naší práce jsou aktivity pro děti s
maminkami, které jsou na mateřské dovolené. Nejčastější aktivitou v centru je cvičení dětí s rodiči a plavání
pro děti (s rodiči i bez rodičů), velmi oblíbený je pak strollering pro maminky, nebo jumping pro děti či
maminky.

