Ptá se: Marcela Bradová, MC Klubíčko Kroměříž
Odpovídá: Hana Pudelská, Centrum dětí a rodičů, Plzeň
Jak dlouho funguje vaše centrum? (nenašla jsem na Vašem webu), popište prosím Váš vývoj.
Jaké byly začátky centra, měla jste představu, kam by mělo centrum směřovat? Jak se to
podařilo? Jakou roli má Vaše centrum dnes? Jsou v centru zakládající členky či došlo ke
generační výměně?
Centrum dětí a rodičů, z.s. bylo založeno v roce 1996 jako plně dobrovolnická organizace. V roce
1998 jsme získaly první evropský projekt, který nám umožnil přestěhování do prostor na 1. ZŠ v Plzni
– Bolevci, kde sídlíme dosud.
Základní motivací pro založení sdružení v roce 1996 byla potřeba vytvořit smysluplný program pro
naše rodiny a potažmo pro další plzeňské rodiny s malými dětmi. V současné době to zní možná
zvláštně, ale tehdy by se nabídka těchto aktivit dala spočítat na prstech jedné ruky. Zakládající jádro
tvořily velmi schopné ženy, které měly spoustu nápadů a potřebu realizace na rodičovské dovolené,
takže původní záměr byl rozšiřován o vzdělávací aktivity pro matky na rodičovské dovolené,
outdoorové akce, letní i zimní pobytové programy, letní příměstské tábory. Tento program je stále
obměňován a přizpůsobován našim možnostem (personálním, finančním) i potřebám cílové skupiny,
Ze zakládajících členek sdružení pracuji v CeDRu pouze já, s dalšími členkami stále různou měrou
spolupracujeme především v oblasti dobrovolnické práce.
Jak se podařilo dosáhnout našich cílů? Za vším hledej ženu . Jako ve všech mateřských centrech
i u nás se sešly úžasné, kreativní a schopné ženy, které byly ochotny věnovat svůj čas a schopnosti
ve prospěch druhých.
V čem jste jiní?
Myslím, že jsem jiné hlavně zkušenostmi a profesionální prací, kterou za sebou máme. Za 21 let
jsme dosáhly toho, že v Plzni je CeDR zárukou kvalitních programů pro rodiny. A myslím, že nás tak
vnímají nejen rodiny, ale i zástupci městského obvodu, města i kraje. Pevně doufám, že i naše další
práce bude tuto dobrou pověst potvrzovat.

CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ, Z.S.
Centrum dětí a rodičů, z.s. vznikl v roce 1996 pod názvem Sdružení na podporu mateřského centra.
S postupem času se změnil nejen název a statut neziskové organizace (ze sdružení na spolek), ale
i programová náplň. V současné době realizujeme prorodinné služby (pravidelné programy pro
rodiče na rodičovské dovolené, kulturní a sportovní akce, vzdělávací programy pro rodiče) a
volnočasové programy pro děti (kurzy, letní příměstské tábory).

HANA PUDELSKÁ
Jsem zakládající členkou našeho sdružení, v současné době jsem jeho ředitelkou. Aktivně jsem se
na určitou dobu zapojila i do činnosti Sítě pro rodinu, jako krajská koordinátorka a jako členka vedení
Sítě. Mezi mé osobní zájmy patří návštěva kulturních akcí (divadlo, výstavy...) a fotografování.
Web: www.cedrplzen.cz,
Facebook: https://www.facebook.com/cedrplzen/
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