
Jablíčko – centrum pro rodinu, Jablonec nad Nisou x RC Klásek, Lutín 
Ptá se: Martina Zemanová, odpovídá: Lucie Migalová 
 

1. Co považujete v práci pro NNO (vaše RC) jako nejobtížnější a co vás nejvíce těší?  
Jelikož jsme malinké centrum v obci s 2000 obyvateli, jako nejobtížnější práci vidím ve shánění finančních 
prostředků pro provoz. Jsme odkázáni na výzvy, dotační tituly a příspěvky obce. Příjmy z vlastních zdrojů 
tvoří přibližně 20% hospodaření.  
 
 

2. Jak se změnilo vaše centrum od doby vzniku po současnost? Myslím tím váš tým, návštěvníci, 
prostory, financování atp. 

Od doby vzniku se centrum změnilo hodně, začínali jsme s posbíraným a nepotřebným nábytkem z půd 
apod., dnes máme krásnou hernu vybavenou certifikovaným nábytkem a hračkami, zrekonstruované sociální 
zařízení, sportovní vybavení a další. Bohužel zakládající maminky odešly zpět do pracovního procesu a nové 
ochotné maminky nějak ne a ne naleznout, takže je stále obtížnější zajistit provoz centra po personální 
stránce. 
 

3. Jak zjišťujete zájem a potřeby vašich návštěvníků a o co je u vás největší zájem? 
Ke komunikaci s uživateli považuji jako nejsilnější komunikační prostředek facebook, využíváme také e-
mailovou komunikaci. V současné době je největší zájem o řízené činnosti pro děti (kroužky, hrátky pro 
miminka) a každoroční ples pro rodiče. Před týdnem se uskutečnil již 4. ročník. 
 
 
Představení RC Klásek Lutín 
Slavnostní otevření herny RC Klásek proběhlo dne 18. 4. 2011 za podpory obce a hlavně díky aktivnímu 
přístupu několika maminek na rodičovské dovolené. V roce 2012 se centrum stává členem Sítě pro rodinu, 
zapojuje se do projektů a rozšiřuje svoji činnost. 
V současné době je ve stálé nabídce několik zájmových kroužku, herna a cvičení pro rodiče s dětmi. V roce 
2016 byly otevřeny dva nové kroužky "Hudebníček" a "Malý vědec". Pod hlavičkou Mamajógy Olomouc 
probíhá také cvičení pro nosící maminky "Fit s mimi na těle". 
 
Zakladatelkou a  první manažerkou centra byla Radka Chmelářová, po jejím návratu do pracovního procesu 
přebírá centrum v průběhu roku 2015 Lucie Migalová, která se stává ve stejném roce také krajskou 
koordinátorkou Sítě mateřských center pro Olomoucký kraj. 
 
 https://www.facebook.com/RcKlasek/ 
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