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1. ÚVOD
Úvodka patří statutárnímu zástupci, alespoň tak je to prezentováno. Dlouho jsem přemýšlela nad tím,
jak ji v této výroční zprávě uchopit, tak třeba takto. V roce 2015 se nám podařilo díky projektu „Čas pro
rodinu“ navýšit stávající pracovní úvazek na 0,75, přidat druhý úvazek 0,5 a zaměstnat 16 lidí na DPP,
na toto jsem velice pyšná. Zde se patří poděkovat našim donátorům MPSV, Městu Poličce,
Pardubickému kraji, návštěvníkům centra a CBM. V roce 2015 jsme zařadili nové služby pro rodiny
(př. hlídáček). Díky ÚP Svitavy jsme začali zaměstnávat v institutu VPP.
Vytvoření těchto pracovních míst jsou pro chod organizace zásadní. Na dobrovolnické bázi bychom
nedokázali udržet každodenní provoz, ani pravidelnost aktivit. Přesto spousta z toho, co se v MaTami
odehrává, co vidíte i nevidíte, probíhá v rámci dobrovolnické práce, protože ani bez této práce by se
MaTami neobešlo. Já sama patřím mezi dobrovolníky centra již několik let, v této práci jsem si našla
benefity vyšší, než jsou finance. Svůj život se snažím postavit na hesle: „Každý den udělej něco pro
sebe, pro svoje blízké a něco pro společnost - komunitu, ve které žiješ“, díky MaTami se mi toto
částečně daří . Navíc mám ráda společnost aktivních a pracovitých lidí, kteří se snaží zlepšovat
prostředí kolem sebe, a právě takové v MaTami najdete.
MaTami je pro mě živá a neustále se vyvíjející organizace. S pracovním týmem společně usilujeme o
to, aby se u nás návštěvníkům líbilo. Vylepšujeme, co se dá. Jasně, že při tom děláme chyby, ale
snažíme se z nich poučit a jít při naší cestě dál.
Rok 2015 pro nás byl rokem, kdy v nás dozrála myšlenka změny, která vykrystalizovala ve
změnu koordinátorky centra. Na jednom školení, kterého jsem se díky MaTami účastnila, někdo
chytrý přes neziskovky pronesl „Jednou přijde čas, kdy je potřeba, aby matky zakladatelky,
nechaly své dítě jít dál“, a to jsme se rozhodli v pozici koordinátorky udělat. Přesto budeme
MaTami dále doprovázet a pomáhat, kde se dá, protože tahle práce nás baví.
A co napsat na závěr… Zvu Vás na návštěvu našich aktivit, ale i na spolupodílení se na tvorbě
rodinného centra. Jak na to? Můžete se účastnit valných hromad, bazárků, příprav různých
dobročinných i nedobročinných akcí, nebo nabídkou toho co umíte vy, a rádi byste to předávali dále.
Bc. Kateřina Stodolová
statutární zástupkyně MaTami, centra pro rodinu z.s.
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2.

VIZE A POSLÁNÍ

V rodinném centru MaTami se zaměřujeme na posilování fungujících vztahů v rodině, podporu
mezigeneračních setkání a udržování profesních znalostí a dovedností rodičů na rodičovské dovolené.
Nabízíme pravidelné aktivity pro rodiny, osvětovou a charitativní činnost.
Aktivity, které nabízíme mají preventivní charakter, pomáhají při navozování nových sociálních
kontaktů, podporují komunikační schopnosti rodičů na mateřské či rodičovské dovolené, pomáhaji
předcházet rodinným krizím, prohlubují vztahy mezi rodičem a dítětem. Nabízíme vzdělávací programy
s cílem integrace.
3.

PŘEDMĚT ZPRÁVY

Ve výroční zprávě bychom rádi zřetelně a jasně předložili, jaké činnosti a aktivity rodinné centrum
MaTami nabídlo svým klientům a široké veřejnosti v kalendářním roce 2015. S jakým rozpočtem jsme
pracovali a kdo nás podpořil.
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4. ČINNOST ORGANIZACE
Posláním MaTami je poskytování otevřeného a bezbariérového prostoru pro rodiny s nejmenšími dětmi,
kde se mohou vzájemně setkávat, zvyšovat své rodičovské kompetence, spolupodílet se na občanském
životě a věnovat se dobrovolnické práci. MaTami je centrum komunitní, multigenerační, poradenské,
výchovné a vzdělávací.
Provoz RC MaTami je zajištěn kvalifikovanými pracovníky, kteří se v oblasti práce s rodinou neustále
vzdělávají a hlavně znají poměry místní komunity - zejména rodin s malými dětmi. Centrum staví na
respektujícím přístupu a na důvěře mezi klientem a pracovníkem. Snahou centra je vytipovat sociální
problémy rodiny a nabídnout řešení.

Sociální problém a jeho řešení
Prevence sociální exkluze
Cílem služeb sociální prevence je
napomáhat osobám k překonání
jejich nepříznivé sociální situace a
chránit společnost před vznikem a
šířením nežádoucích společenských
jevů. Služby sociální prevence
napomáhají zabránit sociálnímu
vyloučení osob, které jsou tímto
ohroženy. Naše centrum je otevřené
pro všechny rodiče (prarodiče, širší
rodinu) a děti. Centrum se snaží
vytvářet činnosti pro rodiny s dětmi,
především pro matky na mateřské a
rodičovské dovolené, které jim
zajistí podporu a pomoc za účelem
jejich sociálního začlenění. Dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. Rodiče mohou
v centru navazovat nové sociální kontakty (nová přátelství) a tím sociální izolaci předcházet. Centrum
není cílené na jednu úzce vymezenou skupinu rodin.
Aktivity centra mají preventivní a podpůrný charakter. Služby, které RC nabízí, posilují rodičovské
kompetence, zkvalitňují rodinné (mezigenerační) vztahy, podporují rodiny v péči o děti, podporují při
jejich výchově. Naším cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně
dětí a prarodičů).

Podpora zdravé fungující rodiny a zlepšování
rodičovské kompetence
Slovy rodičovké kompetence je míněn soubor znalostí
a dovedností, které umožňují kvalitně zvládat výkon
jejich rodičovských rolí. V soudobé společnosti se
rodičovství vč. příslušných dovedností stále méně
předává mezigeneračně. Navíc jsou mladí rodiče
vystavování nutnosti čelit novým výzvám, které
předchozí generace rodičů neznaly. V takové situaci
mohou výrazně posilovat sebedůvěru i reálnou
schopnost mladých rodičů právě různé programy, které
se posilováním rodičovských kompetencí věnují.
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Naše centrum nabízí rodinám s dětmi celou řadu aktivit, besed a seminářů, které jsou na tuto
problematiku zaměřené. Nabízíme platformu pro mezigenerační setkávání, kde si účastníci mohou
předávat své znalosti a zkušenosti.
Pro rodiny v nouzi se snažíme vytvořit záchrannou síť, která by jim pomohla danou situaci překonat.

Návrat ženy na pracovní trh, sladění práce a rodiny
Obtíže při slaďování zaměstnání a rodiny patří ke každodenní realitě většiny rodičů. Ačkoli se tradiční
ženská a mužská komplementarita oslabuje, tento nesnadný úkol dosud spočívá především na bedrech
žen. Chtějí-li se věnovat zaměstnání stále na nich zůstává i primární zodpovědnost za rodinu a
domácnost. Nedostatek účinných řešení, společně s přetrvávajícími stereotypy ohledně ženské role,
přináší ženám znevýhodnění na trhu práce: zvýšené riziko nezaměstnanosti, ztížený přístup
k prestižnějším pozicím a nižší mzdové ohodnocení.
MaTami reagovalo na tuto problematiku zřízením
služby hlídání dětí, kterou využívají i pracující rodiče.
Na rok 2016 je opět plánován kurz “Chystáme se na
pohovor” v rámci kurzu se budeme snažit zvýšit
sebevědomí žen vracejících se na trh práce.
Ve spolupráci s Koalicí nevládek jsme podali návrh
projektu nalezení nového uplatnění v zaměstnání. Jedná
se o soubor kurzů, seminářů a rekvalifikačních kůrzů
pro osoby starající se o ditě do 15 let, bez zaměstnání,
nebo pro maminky na mateřské dovolené, které nemají
možnost se do prace vrátit. Pokud bude projekt schválen
měl by začít na podzim 2016.

Osvětová činnost
Osvětovou
činností
je
pro
nás
poskytování
plnohodnotných informací pro rodiny. Jedná se zejména o
propagaci aktivit projektu Čas pro rodinu (zdravé a
plnohodnotné rodičovství – spokojená rodina, mateřství,
otcovství, zdravé těhotenství a porod, partnerské vztahy,
mezigenerační soužití, návrat rodiče na trh práce, sladění
osobního a pracovního života, podpora občanského a
komunitního života).

Poradenství
Prostřednictvím odborného poradenství podporujeme rodiny ve schopnosti udržet jejich funkčnost a
řešit rodinné, vztahové, osobní problémy, které se týkají rodiny. Pokud lektorka zachytí problém v
rodině, dokáže rodiče přesměrovat na potřebnou službu.
Cílem je zajistit bezbariérové, nízkoprahové poradny (pedagogicko-psychologickou, právnickou,
logopedickou, laktační, zdravotní, pro těhotné).

Síťování služeb, spolupráce s dalšími prorodinnými organizacemi
Centrum funguje jako kontaktní místo pro pracovníky OSPOD pro setkávání se s rodiči na neutrální
půdě a ve spolupráci s AMALTHEA o.s. zajišťuje prostor pro asistovaná setkávání pěstounských rodin
s biologickými rodiči.
Společně zahajujeme diskuzi o komplexnosti a hledání možné slabiny ve službách pro rodiny s dětmi na
Poličsku. Spolupráce je důležitá zejména pro návaznost, ale i nepřekrývání se služeb.
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5. VYKONANÁ PRÁCE A VÝSLEDKY
V roce 2015 jsme pro velký zájem zavedli více
dnů Hlídáčku, jehož smyslem je především
podpora matek při návratu na trh práce, ale
maminky jej mohou libovolně využívat k
pohlídání svých dětí. Hlídání dětí je také od října
možné i v době ostatních pravidelných aktivit
centra. Velmi nás těší stoupající zájem o
Bazárek a doufáme, že se stejné popularitě bude
těšit i Bleší trh, který jsme v roce 2015
zorganizovali poprvé.
Velký úspěch měly i příměstské tábory. Během
roku jsme jeli na pár výletů a uspořádali dílny
jak pro děti, tak i maminky.
Pro nízký zájem jsme zrušili Montessory dílny.
Jarní bazárek

Pravidelný týdenní program 2015
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Aktivity, které spadají do projektu Čas pro rodinu

Každý měsíc se konaly pravidelné poradny. Mimo pravidelných poraden proběhly přednášky a
besedy:
20. 2. 2015 Kurz správné manipulace s novorozenci a malými dětmi,
20. 3. 2015 Znaková řeč pro batolata,
20. 4. 2015 Přednáška na téma - Pěstounská péče,
22. 6. 2015 Beseda na téma - Nástup dítěte do školky a školní zralost,
12. 11. 2015 Přednáška na téma – Začít spolu, alternativa k tradiční výuce žáků prvního stupně
základní školy.
Projekt Čas pro rodinu oslovil 189
rodin (v tomto čísle nejsou
zohledněny poradny – kromě poradny
a klubu pro těhotné byly tyto poradny
anonymní. Odborníci si většinou jen
vedli záznamy o intervencích beze
jmen).
Pro srovnání počet rodin v roce 2014
byl 167 a v roce 2013 jich bylo 111.
Hlídáček navštívilo během roku 54
dětí (425 jednotlivých návštěv).
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Přehled akcí mimo projekt Čas pro rodinu
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6. POUŽITÉ ZDROJE
Financování centra: udržet činnost centra na profesionální úrovni bylo možné díky dotaci MPSV v
oblasti podpory rodiny, díky grantu na podporu sociálních věcí z rozpočtu Pardubického kraje a díky
dotaci města Polička z oblasti zdravotně sociální. Důležitým finančním zdrojem byly i příjmy od
návštěvníků centra.
Místo a vybavení: Jedná se o klenuté místnosti v přízemí budovy Centra Bohuslava Martinů (dále CBM)
v Poliččce navazující na vstupní foyer. Sál o velikost cca 50,7 m2 volně navazuje na menší místnost 18,3
m2 a dále přiléhá zázemí, tj. místnost pro kancelář a sociální zázemí.
Prostory užívá sdružení na základně souhlasu Regionální rady NUTS II severovýchod a Rady Města
Poličky. S CBM je uzavřena dohoda o spolupráci.
Prostory byly k užívání otevřeny v listopadu 2010. V červenci a srpnu 2011 byly vybaveny nábytkem a
počítačovou technikou díky projektu „Našim nejmenším“ podaným Místní akční skupinou MAS
Sdružení.
V roce 2015 byly v centru díky projektu „Čas pro rodinu“ zaměstnány dvě ženy na úvazek
(koordinátorka a aktivizační pracovnice), které se během roku účastnily kurzů a školení a zvyšovaly tak
své kompetence pro činnost v centru. Od září 2015 byla do centra přijata jedna zaměstnankyně na VPP z
úřadu práce, 16 osob na DPP. Dále jsme využili pomoci dobrovolníků na pořádání stále populárnějšího
Bazárku a dalších aktivit.
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7. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KE KONCI ROKU 2015

Pracovní tým je rozdělen na složku statutární a
výkonnou.
Statutární složka se skládá z valné hromady, rady
sdružení a revizní komise. Jejich úkoly jsou
obsaženy ve stanovách.
Výkonná složka je tvořena zaměstnanci RC
MaTami.
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení,
který tvoří všichni členové sdružení. Schází se
jednou za rok.
Rada sdružení je výkonným a řídícím orgánem, má
8 členů. V čele stojí předsedkyně, kterou volí Rada
občanského sdružení MaTami
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8. PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE
Za dobu činnosti centra jsme si vytvořili stabilní spolupráci s mnoha organizacemi působícími na
Poličsku i v Pardubickém kraji. RC MaTami je členem Sítě mateřských center, která zajišťuje centrům
poradenství, vzdělání a prostor pro sdílení.
Spolupracujeme s odborníky při vedení poraden a při přednáškové činnosti.
Konkrétně:
CENTRUM B. MARTINŮ: sídlo v prostorách CBM, pořádání jednorázových akcí, celodenní festival
pro rodiny s dětmi - Skřítkování, pořádání letních tvořivých dílniček v rámci kulturního léta.
MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA: spolupráce při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb Města
Poličky pro rok 2014 - 2016.
OSPOD MěÚ POLIČKA: vytvoření kontaktního místa v RC MaTami pro pracovníky OSPOD pro
setkávání se s rodiči na neutrální půdě. Spolupráce v rámci síťování služeb.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V POLIČCE
OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA
AMALTHEA o.s.: asistovaná setkávání pěstounských rodin s biologickými rodiči.
SVATOJOSEFSKÁ JEDNOTA PRO POLIČKU A OKOLÍ – dohoda o spolupráci v rámci projektu
revitalizace víceúčelového areálu „Zahrady U mlýna“.
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOZAIKA POLIČKA
MC a RC KRŮČEK SVITAVY: vzdělávací činnost, zvyšování rodičovských kompetencí.
PONTOPOLIS z.s.: spolupořádající festivalu ROMALE – dětský koutek MaTami.
POLÍČKO z.s. – nová poličská organizace pořádající festival Colour meeting – dětský koutek MaTami
DIVADELNÍ SPOLEK TYL: festival Rockoupání – dětský koutek MaTami.
STŘEDNÍ ŠKOLOU OBCHODNÍCH SLUŽEB SČMSD Polička, s.r.o.: masáže pro rodiče v rámci
psychosociálních aktivit.
SÍŤ MC - zastřešující organizace, metodická podpora centra, kampaně
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9. FINANCE A ÚČETNICTVÍ
Z dotace MPSV, Pardubického kraje a města Poličky je dotována základní činnost. Další finanční
prostředky získává centrum z členských příspěvků, pobytného a z vlastní činnosti.

13

10. PODĚKOVÁNÍ
Velmi děkujeme všem rodinám, dětem, maminkám, tatínkům, prarodičům a všem ostatním, za
dosavadní projevenou přízeň. Dále bychom chtěli poděkovat našim spolupracovníkům, přednášejícím a
lektorům za zajištění bezproblémového chodu centra, přednášek, seminářů a poraden. Velké díky patří i
dobrovolníkům, zejména na Bazárku, kteří věnují svůj čas a energii, a díky nimž je vůbec možné, aby
podobné akce proběhly.
Jsme velmi vděčni za podporu našeho
projektu Čas pro rodinu:

Velké díky patří sponzorům:

Ministerstvu práce a sociálních věcí
Krajskému úřad Pardubického kraje
Městu Poličce

MEDESA s.r.o.
Ing. Jan Jílek - SEtronic
Ravensburger Karton s.r.o.

Děkujeme Centru B. Martinů, v jehož prostorách sídlíme.
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11. POHLED DO BUDOUCNA
V MaTami chceme i nadále nabízet prostor pro setkávání rodičů, prarodičů a dětí. Vytvářet místo, kde
se každý návštěvník může podělit o své radosti a starosti a třeba i najít řešení svých problémů. V tomto
ohledu jsme rádi, že se k nám rodiče vracejí a budeme dělat vše pro to, aby tomu bylo i nadále.
I v roce 2016 budeme nabízet spoustu zajímavých aktivit, výletů, přednášek. Jednou z našich vizí je
pomoci rodičům skloubit práci a rodinu a seznámit je formou besed a přednášek s různými tématy, která
souvisejí s rodičovstvím a rodinným životem.
Na léto jsme naplánovali kromě dvou příměstských táboru i výlety a dílničky pro rodiče s dětmi.
Kreativní dílny proběhnou během roku i pro samotné rodiče (výroba dekorací, šicí dílny).
Doufáme, že ve spolupráci s KONEPEM se nám podaří získat dotaci na Projekt „Nalezení nového
pracovního uplatnění“, který nabízí pro zúčastněné zdarma soubor seminářů, kurzů, motivačních aktivit,
rekvalifikací a dalších, vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti zejména žen pečujících o děti.

Těšíme se na Vás 
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