Ptá se: Kamila Profotová, Klubičko Vacenovice, centrum pro rodinu
Odpovídá: Hana Cinková, MC Karolínka, Trutnov

1) Dobrý den paní Cinková, vaše centrum je nesrovnatelně větší oproti našemu, ale
některé činnosti máme totožné. Předně je to burza dětského oblečení- zajímá mě, jak
zajišťujete, aby se z věcí neodlepovaly lístky maminek. Máte nějakou podmínku,
kterou musí maminky splnit?
Co se týká bazaru (burzy) dětského oblečení, je to pro nás aktivita, kterou pořádáme už od začátku
naší činnosti, tedy více jak 15 let. Máme tedy již časem prověřené zkušenosti, které přizpůsobujeme
tak, abychom během bazarového týdne vše zvládli. Především máme omezený počet kusů položek
(oblečení), který si může každý účastník do bazaru zapsat. Je to 40 kusů (nebo méně) na jednoho
účastníka, celkový počet zapsaných kusů je 4000 a to proto, abychom se do našich prostor s tím
vším vešli. Věci označujeme lístečky ze šatnových bloků, které se koupí v papírnictví a připevníme
je zavíracím špendlíkem. Musím říci, že pořízení 4000 kusů zavíracích špendlíků byla před 5 lety
investice, za kterou stále sklízíme pochvalu, protože od té doby lístečky padají v minimálním
množství a vše se dá bez problémů dohledat. Vím, že kolegyně tady v kraji mají i jiné fígle, třeba si
pořídily pro potřeby bazaru splintovací kleště a lístečky připevňují pomocí plastových sponek.
Každá maminka si zapíše doma oblečení do našeho archu a zároveň ho označí číslem ze šatnového
bločku, za každý zapsaný kus vybíráme 3 Kč.
Z našich zkušeností můžu říct, že pustit se do pořádání takovéto akce v mateřském centrum je
opravdu velmi náročné na zajištění dostatečného počtu dobrovolníků, kteří pomáhají při přípravách,
třídění oblečení, úklidu apod. V bazarovém týdnu je totiž celé mateřské centrum, ale i celé rodiny
vzhůru nohama. Takže bych tímto moc ráda poděkovala všem těm pracovitým lidičkám
v mateřských centrech, kteří se vždy objeví a přiloží ruku k dílu.
2) Máte pro svou činnost i dobrovolníky nebo všichni pracujete na pracovní smlouvu či
dohody o provedení práce?
Naše MC mělo do září 2016 dvě zaměstnankyně na celkem 1,5 úvazku a lektory na zajištění
odpoledních kroužků na DPP. To je samozřejmě velmi málo na zajištění činnosti. Další maminky
nám pomáhají dobrovolnicky v tom smyslu, že třeba zahrají při programu MC na hudební nástroj
bez nároku na finanční odměnu. Myslím si, že právě tohle je princip fungování MC, kdo může tak
pomůže .
3) Jaké jsou vaše zkušenosti s podporou města na vaši činnost?
Naše MC sídlí v prostorách ZUŠ (tedy města Trutnov). Město Trutnov nám poskytuje provozní dotaci
ve výši nájmu, spotřeby energií a vody. Dále dostáváme také dotaci na činnost (15 000 Kč ročně).

Hanka Cinková
Do KAROlínky jsem poprvé přišla v pondělí 5. 3. 2001. Pamatuji si to přesně,
protože další den se narodila moje druhá dcera. No, a protože jsem klasická
„naplavenina“, přistěhovala jsem se do Trutnova za manželem ze středních
Čech, neměla jsem v Trutnově žádné kamarády ani známé. To a ještě
mnohem víc jsme postupně našli v mateřském centru. Chodily jsme
pravidelně a já se začala zapojovat do činnosti centra. V době, kdy mi
končila druhá mateřská dovolená, jsem napsala první projekt na MPSV a
vytvořila tak v MC pracovní místo koordinátorky, to byl rok 2004. Následovalo
další těhotenství a s třetím dítětem i práce v Síti mateřských center. Do
června 2017 jsem kromě KAROlínky, měla ještě na starost mateřská centra
v Královéhradeckém kraji, jako krajská koordinátorka. Tímto bych ráda

poděkovala za spoustu velmi milých setkání s lidmi podobně „postiženými virem mateřských center“
jako jsem já.

Mateřské centrum KAROlínka z.s. provozuje v Trutnově mateřské centrum od roku 2000 (původně
OS KARO). Od roku 2011 sídlí v budově ZUŠ ve Školní ulici, což je přímo v centru města. Za dobu
fungování je MC již zavedenou a známou službou pro mladé rodiny s dětmi, má celotýdenní provoz,
během dopoledne se pravidelně schází otevřené svépomocné rodičovské skupiny, v odpoledních
hodinách probíhají různé kurzy a semináře. Od září 2016 provozuje MC i Dětskou skupinu
s kapacitou 12 dětí v rozšířených prostorách.
www.mckarolinka.cz

