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Jaká je návštěvnost Vašeho centra, vzhledem k velikosti Vaší obce?
Město Milovice mají 10 500 obyvatel a návštěvnost na pravidelných akcích se pohybuje okolo 350 rodičů
ročně. Na mimořádných akcích máme návštěvnost okolo 700 rodičů. Děti do statistik nepočítáme.

Navštěvují centrum i tatínci, případně prarodiče?
Do centra docházejí i tatínci, ale spíš jako doprovod maminkám. Občas se objeví i samotný tatínek s
dítětem. Milovice jsou velmi mladé město a tak tu seniory téměř žádné nemáme, a proto i návštěvnost dětí s
prarodiči je spíše výjimkou.

Kdo se na chodu centra podílí?
Na chodu centra se podílí zaměstnanci (3 pracovníci na HPP, 20 pracovníků na DPP) a dobrovolníci. Dále
při RC máme lesní mateřskou školu, kterou zajišťují 2 zaměstnanci.

Jaké máte cíle do budoucna?
Od začátku našeho fungování je naším cílem pružně reagovat ne měnící se potřeby obyvatel města. A to je
i naším cílem do budoucna.

Rodinné centrum Milovice
Spolek Maminky dětem, z. s. (dříve občanské sdružení) založilo v roce 2003 několik maminek na mateřské
dovolené. Hlavním cílem bylo
zřízení a provoz mateřského
centra
v Milovicích
a všestranná podpora rodin
s dětmi od narození do 6 let.
Během roku 2010 jsme naše
aktivity rozvinuli a vznikl tak
nápad
na přejmenování
Mateřského
centra Milovice na Rodinné
centrum Milovice.
Naše
provozovna tedy změnila svůj
název
a od září
2011 je
oficiální název Rodinné
centrum Milovice.
V současné době nabízíme
širokou škálu aktivit pro celou
rodinu, zejména pak pro děti
od narození a jejich rodiče,
volnočasové kroužky pro děti a vzdělávací aktivity pro rodiče.
Od roku 2010 provozujeme Lesní mateřskou školu Skřítek. Od roku 2012 jsme rozšířili nabídku o sociální
službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 13 - 26 let. Tento klub kapacitně nestačil, a tak jsme
od dubna 2013 otevřeli druhý nízkoprahový klub s názvem D-klub pro mladší děti od 6 do 12 let. Od
května 2013 jsme získali pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a provozujeme Centrum
poradenství a intervence POINT.
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