Ptá se: Hana Pudelská, Centrum dětí a rodičů, Plzeň
Odpovídá: Kamila Profotová, Klubičko Vacenovice, centrum pro rodinu
1. Dobrý den, při virtuální prohlídce na webu mě Vacenovice okouzlily svou malebností.
Centrum dětí a rodičů, z.s. sídlí v průmyslové Plzni, která má cca 170 tis. obyvatel. A
tak se chci zeptat, jaká pozitiva (oproti velkým městům) přináší práce s rodinami
v malé moravské vesničce?
Při práci na malé vesnici by se mohlo zdát, že se zde všichni známe. Opak je pravdou a centrum
jsme založili právě proto, abychom se více poznali. Nám tzv. naplaveninám, neboť při vzniku centra
byla jen jedna maminka původem z Vacenovic, to pomohlo navázat nová přátelství a zapadnout
mezi ostatní. Také vidím obrovskou výhodu při pořádání akcí – ať je to finanční či materiální pomoc.
Můžu říci, že za dobu působení známe všechny podnikatele osobně a rádi nám ve všem vycházejí
vstříc, stejně jako starostka obce.
2. A cítíte se oproti větším městům v něčem v nevýhodě?
Nevýhodou je, že nemůžeme mít tolik např. vzdělávacích seminářů, hlídání dětí apod. neboť o ně
není takový zájem.
3. Jakým způsobem personálně zajišťujete chod centra, jakou máte dobrovolnickou
základnu? Vnímáte vývoj v ochotě maminek aktivně se zapojovat?
Pracujeme na bázi dobrovolníků. Na menší akce stačíme ve cca 4 lidech, na větších jako jsou burzy
oblečení, karneval, dětské dny nám pomůžou další maminky a rodinní příslušníci. Tatínci občas mají
nesouhlasné projevy, ale vždy se na ně můžeme spolehnout. Ať již při budování hřiště na zahradě,
táborácích, tak při čepování piva na větších akcích😊
Děkuji za odpovědi a přeji všem pracovnicím z Klubíčka Vacenovice, z.s. radost z práce,
úspěšné programy a spokojené maminky.

Klubíčko Vacenovice, centrum pro rodinu
Naše rodinné centrum vzniklo v roce 2013 a
během krátké doby si získalo přízeň u rodičů v
obci. Každoročně pořádáme celoroční cvičení s
dětmi v ZŠ pro děti od 3-5 let, burzu dětského
oblečení, lampionový průvod apod. Loni jsme
začali se cvičením dětí cca od 1 roku do 3 let přímo
v našem centru, zrealizovali zahradu a letos
otevřeli kroužek angličtiny pro děti ve věku 6 let.
Vše realizujeme ve volném čase pomocí
dobrovolníků, ale těšíme se přízni obce, která nám
vždy vyjde vstříc, jak finančně, tak pomocí např.
sekáním trávy na zahradě.

Web: www.klubickovacenovice.webnode.cz¨
Facebook: klubickovacky.cz

