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1) Vaše centrum vzniklo v březnu 2006. S čím jste začínali, co byla vaše vize? Změnila se od té 
doby nějak a proč? 

Začínali jsem v okrajové městské části, protože jsem se přestěhovala s ročním synem a skoro nikoho 
neznala...maminky s malými dětmi se do té doby scházely pouze "na návsi", před obchodem nebo před 
školkou, postupně se utvořilo zdravé jádro podobně naladěných žen a dětí, scházely jsem se u nás doma a 
když už nám náš obývák nestačil, tak jsme se domluvily s vedením místní MŠ na pronájmu nevyužívaného 
oddělení, kde jsme měli programy zpočátku 1x-2x týdně... vize tedy byla - vzájemná podpora a prevence 
izolace rodičů malých dětí, výměna zkušeností, možnost dalšího vzdělávání a poradenství, což vlastně trvá 
dodnes, jen objem vzdělávání a poradenství je mnohem větší a centrum se postupně profesionalizuje, tzn. 
že se snažíme o vytvoření stabilního týmu, samozřejmě stále s velkým podílem dobrovolnické práce. 

 dále viz citace z výroční zprávy:  

II. HISTORIE A SOUČASNOST: Mateřské centrum (MC) Heřmánek vzniklo v březnu 2006, a to díky aktivnímu 
přístupu rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli zájem se scházet se svými dětmi s ostatními rodinami. 
V olomoucké městské části Holice do té doby nebyla žádná nabídka tohoto druhu. Aktivity byly realizovány 
na dobrovolné bázi v prostorách nevyužívaného oddělení mateřské školy. Náplň tvořily - program v herně, 
laktační a výživová poradna a půjčovna pomůcek pro kojící maminky. V prosinci 2006  vzniklo na popud MC 
Heřmánek občanské sdružení Heřmánci. Téhož roku se naše MC Heřmánek stalo členem Sítě mateřských 
center (dále Síť MC). 

V roce 2007 jsme získali za naši činnost ocenění „Společnost přátelská rodině“ a certifikát Laktační ligy „Místo 
přátelské kojení“. Od září 2008 do současnosti máme otevřeno každý den v týdnu, pravidelně jsou v nabídce 
také víkendové programy. Od roku 2009 je Heřmánek členem Unie neziskových organizací Olomouckého kraje. 

V roce 2010 jsme se přestěhovali do nových prostor.  V roce 2011 jsme se z centra mateřského (MC) stali 
centrem rodinným (RC). V roce 2012 byla po stavebních úpravách a rekonstrukci suterénu MŠ Holice nově 
otevřena školící místnost se zázemím. V roce 2012 jsme získali Baby Friendly Certificate, ocenění Místo 
přátelské rodině a úspěšně jsme prošli základním auditem Rodina & zaměstnání Ministerstva práce a sociálních 
věcí. 

 V roce 2013 jsme získali plný certifikát auditu MPSV. Stali jsme se charitativním partnerem Olomouckého 
půlmaratonu. Zapojili jsme se do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V roce 2014 jsme se registrovali 
do Sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička. Podpisem jsme se připojili k Memorandu 
o podpoře uznávání neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží MŠMT. Také jsme úspěšně obhájili 
ocenění Společnost přátelská rodině v rámci soutěže Sítě MC. Poprvé jsme pro děti pořádali příměstské letní 
tábory 

V roce 2015 jsme přidali k letním ještě zimní příměstský tábor. 

   Aktivně se zapojujeme do komunitního plánování sociálních služeb města Olomouce, pracovní skupina Děti, 
mládež a rodina a od roku 2014 také do akčního plánu rodinné politiky města Olomouce.   S Magistrátem mj. 
spolupracujeme při obřadech vítání občánků, speciální dárek získává 1. dítě narozené v Olomouci v daném 
roce. 

 

2) Zdá se, že jste ekologicky zaměření, což je nám velmi sympatické. Jak to vypadá v praxi? Děláte 
osvětu s programy ekologicky laděnými? Jak konkrétně se chováte ekologicky ve vašem RC? 



...je to jednak už známé  třídění odpadů, používání ekodrogerie při provozu a úklidu centra, neplýtvání 
energiemi, přednášky a besedy s ekotematikou - ekopraní, ekonákupy, ekomenstruace atp., dále zapojení 
do projektů s ekotematikou, např.Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta do rodinných a mateřských 
center na Moravě, Proficio, 2016,  spolupráce s ekologickým centrem Sluňákov  -jezdíme tam na programy, 
pořádání akcí v rámci Ekologických dnů Olomouc, spolupráce s lesními školkami a pravidelně několikrát 
ročně programy lesní pedagogiky. Nově jsme začali spolupracovat se spolkem Ke kořenům, který se věnuje 
ekoumírání a ekopohřebnictví. 

Dále prav. burzy sezónních věcí, výměny oblečení a dalších potřeb pro děti i dospělé zdarma v rámci herny.   

V naší knihovně najdou zájemci další literaturu a časopisy, mj. Sedmou generaci, který vydává Hnutí Duha 
a Pravý domácí časopis. Na vlastní kůži jsme se přesvědčili o tom, že do ekopřístupu nemá cenu nikoho 
nutit, snažíme se inspirovat, rozšiřovat obzory... 

 

3) Zaujala nás psychologická rodinná a kariérová poradna. Jak jste na tuto myšlenku přišli a kde jste 
získali člověka pro tuto práci? Jak často je využívána? 

Vzhledem k tomu, že já jako maminka zakladatelka  mám nejen 4 děti, ale jsem profesí klinická psycholožka, 
tak jsem tímto krokem v programové nabídce zůstala v kontaktu s profesí. Zájem je velký, tak jsem oslovila 
další osvědčené kolegy a kolegyně...V našem regionu je problém s dlouhými objednacími lhůtami, někteří 
lidé se navíc ostýchají objednat se k psychologovi, kterého neznají, a v Heřmánku mají možnost si naše 
lektory - poradce, poradkyně " osahat" díky besedám a dalším vzdělávacím programům. Pak mohou tyto 
kontakty využít při individuálním poradenství. Tuto službu dotujeme z dotace MPSV a MMOL, takže počet 
konzultací pak záleží na tom, jak jsme úspěšní v projektových žádostech, většinou se jedná o desítky za 
rok.  Kariérní poradenství zase souvisí s našimi osobními zkušenostmi týmových členek- když si jako 
maminky malých dětí hledáte po MD a RD práci, to je velké téma, zvl.  
v období krize. Většinou zase spolupracujeme s kádrovými rezervami z řad klientů, tzn. personalistky na MD 
a RD. 

Web: www.rc-hermanek.cz  

Facebook: https://www.facebook.com/rchermanek 
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