Ptá se: Ivana Kuncová, Veselý Paleček, Blansko
Odpovídá: Miluše Šálková, KMC Pastelka Protivín
1. Jaký je největší sen pro vybudování/zřízení ve Vašem centru?
Nemáme žádný hmotný sen. Naše centrum je v krásných prostorách a vybaveno vším, co potřebujeme.
Proto největším našim přáním je, aby do centra rodiny rády chodily, aby zde zažívaly lásku a přijetí, líbilo se
jim tady a rády se na toto místo vracely. Chceme podporovat zdravé a fungující rodiny a pomáhat tam, kde
je to třeba. Nejde pouze o systém přednášek, ale také o praktickou pomoc (v době povodní, finanční nouze
apod.), morální a sociální.
2. Jakým způsobem motivujete nové návštěvníky pro návštěvu Vašeho centra?
Musíme přiznat, že v posledním roce mezi nás nechodí nové maminky. Spíše máme stálou základnu rodin,
s nimiž jsme navázali velmi hezké a otevřené vztahy. Nově chodí děti na kroužky, které otevíráme podle
potřeby/poptávky a toho, zda seženeme člověka, který by se v dané oblasti dětem věnoval. Čas od času
otevíráme různé kurzy, kam přijdou noví lidé, většinou maminky. Aktuálně nás oslovila Attavena, o.p.s.
z Českých Budějovic, s nimiž máme velmi dobrou zkušenost, a od září díky jim budou v Pastelce probíhat
počítačové kurzy a komunikačních dovedností.
3. Jaké jsou zdroje Vašich příjmů?
Máme pouze jednoho zaměstnance, kterého nejprve podporovala Evangelická církev metodistická a teď je
podporován z grantu z Velké Británie, taktéž od této církve. Nikdy nešlo o peníze daňových poplatníků ,
vždy se jednalo o příspěvky od sponzorů a dobrovolných dárců. Na materiál, energie, akce, tábory, kroužky
a besedy žádáme od Komunitní nadace Blanicko – Otavské z Písku, která nás hodně podporuje a bez níž
bychom spoustu aktivit nemohli dělat, dále máme na poměry v našem městě velkou podporu od města. Naši
činnost podporují 3 pravidelní a několik příležitostných dárců. Když je potřeba, žádáme také v Evangelické
církvi metodistické o granty nebo v Diakonii této církve. Bůh nám ve finanční oblasti žehná, nemáme
nedostatek a jsme za to opravdu vděční.

O KMC Pastelka Protivín
Mám-li psát o vzniku našeho centra, bude se to dost lišit od toho, co jsme doposud četli. Šlo o Boží záměr.
Po mateřské dovolené jsem hledala, co bych dělala. Nechtěla jsem sice pracovat v církvi, toužila jsem učit
na základní škole (jsem učitelka), ale všechny cesty se mi zavřely. Hledala jsem, co mám tedy dělat, a modlila
jsem se za to. Jednou při modlitbách mne napadlo otevřít mateřské centrum v našem malém městě. Měli
jsme krásné dva roky spíš nové než staré prostory, a dokonce v té době se našlo i dostatek finančních
prostředků na plat. Vlastně nám nic nestálo v cestě. Od samého začátku jsme chtěli být křesťanským
mateřským centrem. Na den otevření jsme měli doslova narváno. Přijel náš superintendent, představený
metodistické církve, a požehnal budovu i práci. To asi většině vadilo, báli se, že budeme vymývárnou mozků,
a tak jsem pak seděla v centru několik týdnů sama. Přes osobní vztahy a pozvání začaly pozvolna přicházet
první maminky. Na ně se nabalovaly další a tak to jde dodnes. Do centra chodí maminky na osobní pozvání,
někdy někdo jen tak z odkazu webových stránek.
Především chceme vytvářet podnětné prostředí pro rodiny, napomáhat v budování pozitivních vztahů mezi
partnery, učíme komunikaci, provozujeme Školu lásky v rodině podle Jiřinky Prekopové. Besedy a kurzy jsou
nástrojem k posilování rodinných a rodičovských kompetencí, k umění žít v lásce a bezpodmínečné lásky.
Stavíme na křesťanských hodnotách, ale spíše chceme víru žít než kázat, proto pomáháme, když je to
potřeba. Pro děti organizujeme volnočasové aktivity, tábory a kroužky. Jsme rádi, že v Protivíně můžeme
pracovat. Samozřejmě bojujeme s předsudky vůči církvi, ale snažíme se je vyvracet pozitivním přístupem a
otevřeností. Jsme rádi za ty, kteří si k nám našli cestu. I když nejsme velcí co do počtu a aktivit, máme se
rádi a rádi se setkáváme.
Facebook: www.facebook.com/pastelka.materskecentrum
Web: www.skp-pastelka.webnode.cz

