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1. O NÁS
Názvu poličskému MaTami, centra pro rodinu, o. s. (dále jen MaTami) dala vzniknout tři
slova táta – máma – mimi. Sdružení bylo zaregistrováno v červnu roku 2009. Od listopadu
2010 je naším sídlem Centrum B. Martinů v Poličce. MaTami je určeno nejen rodičům, ale i
prarodičům, tetám a strýcům s nejmenšími dětmi. Každý den probíhá v centru aktivita
zaměřená na určitou věkovou skupinu či zájem. Můžete u nás navštívit Drobečky, Drobky,
Hernu pro děti, Fitness cvičení, Zdravé vaření, Artevečery, ale také přednášky na různá
témata a kurzy. V roce 2013 to byl vzdělávací kurz „Paní svého času díky podnikání“ pro ženy
vracející se na trh práce. Velmi oblíbenou a hojně navštěvovanou akcí je bazárek dětského
a těhotenského oblečení a bot. Kromě jiného se věnujeme charitativní činnosti. V letošním
roce jsme podpořili beneficí malého Vašíka s dětskou obrnou a Justýnku s Williamsovým
syndromem sběrem plastových víček.
V roce 2013 navštívilo naše centrum 2507 dospělých a 1669 dětí. Celkový počet
jednotlivých rodin, které centrum navštívily, byl 221.

Práce v mateřském centru mi přinesla
obrovské zkušenosti. Poznala jsem více
své schopnosti a hlavně nedostatky,
na kterých se snažím pracovat tzn.
vzdělávat se v nových oblastech. Jako
bývalé mamince na rodičovské dovolené
mi tato práce pomohla udržet si sociální
kontakty a pracovní návyky a hlavně jsem
získala nová přátelství. Tato práce mě
baví a moc si jí vážím.
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2. OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM 2013



















LEDEN 2013
o Spolupráce s A m a l t h e ou, o. s. (zapůjčení prostor pro asistovaná setkávání
pěstounských rodin s rodinami biologickými v prostorách centra)
ÚNOR 2013
o Ukončení charitativní akce- sběr plastových víček pro Justýnku s Williamsovým
syndromem, zahájenou v prosinci 2012
BŘEZEN 2013
o Jarní bazárek
o Začínáme s montessori – nová aktivita
o Přednáška - Děti a hranice
DUBEN 2013
o Valná hromada
o Cyklus přednášek „Předporodní povídání“(Setkání s předporodní asistentkou,
Bezplenková komunikační metoda)
o Přednáška - Období vzdoru
KVĚTEN 2013
o Cyklus přednášek „Předporodní povídání“ (Průběh porodu z pohledu lékaře,
Péče o novorozené miminko)
ČERVEN 2013
o Zahájení Poličského kulturního léta (celá akce se konala ve spolupráci
s Centrem Bohuslava Martinů a Městskou knihovnou).
o Ukončena pravidelná aktivita Fitmatami
o Přednáška - Nástup dítěte do MŠ
ČERVENEC 2013
o Omezený provoz centra, z pravidelných aktivit proběhly 2x čtvrteční Drobci a
2x Drobečci a dvě tvořivá odpoledne
SRPEN 2013
o SKŘÍTKOVÁNÍ aneb festival pro rodiny s dětmi (celá akce se koná ve spolupráci
s Centrem Bohuslava Martinů a Městskou knihovnou)
o Omezený provoz centra, z pravidelných aktivit proběhly 2x čtvrteční Drobci a
2x Drobečci a dvě tvořivá odpoledne
ZÁŘÍ 2013
o Podzimní bazárek
ŘÍJEN 2013
o Zahájení vzdělávacího kurzu pro ženy na rodičovské dovolené „Paní svého
času díky podnikání“ ve spolupráci s KONEPem a Městskou knihovnou Polička
o Nově otevřena Herna pro děti (každou středu), přednáška První pomoc

5
Tel.: 732 924 591 ∙ e-mail:matami@email.cz ∙ www.matami.webnode.cz ∙ IČO:26554071 ∙ č.ú.233853047/0300

MaTami, centrum pro rodinu, o. s.
Sídlo: Centrum Bohuslava Martinů, Tylova 114, 572 01 Polička





LISTOPAD 2013
o BENEFIČNÍ KONCERT PRO VAŠÍKA (ve spolupráci s Divadelním klubem Polička)
o Přednáška Rodinné finance
PROSINEC 2013
o TÝDEN V BÍLÉM - natáčení a focení PF videa v MaTami
o Předvánoční setkání s panem starostou

"Centrum mi dává mnohé: skvělé
přátele, inspiraci, vědomosti,
zkušenosti a hlavně radost. Toto vše
hodně oceňuji právě teď při nástupu
do práce. Zůstat na mateřské aktivní,
ať už jako organizátor, nebo
návštěvník centra, má velký smysl.
Díky MaTami." Katka
Katka
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3. ORGÁNY SDRUŽENÍ
Pracovní tým je rozdělen na složku statutární a výkonnou. Statutární 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 1x ročně. V roce 2013 proběhla již pátá Valná hromada.
Rada sdružení je výkonným a řídícím orgánem, má 8 členů. V čele stojí předsedkyně, kterou
volí Rada občanského sdružení MaTami:
Statutární složka sdružení:
Předsedkyně rady sdružení:
Bc. Kateřina Stodolová (statutární zástupkyně RC MaTami)
Místopředsedkyně sdružení: Mgr. Dana Matejsková
Rada sdružení:
Bulvová Zuzana
Burešová Lída
Mgr. Dalíková Hana
Jílková Lucie, DiS.
Kunčíková Lenka
Mgr. Matejsková Dana
Bc. Stodolová Kateřina
Mgr. Vomáčková Michaela

Centrum MaTami má příjemné
zázemí, program i vedení. Poznala
jsem zde mnoho zajímavých lidí a
jsem ráda, že toto centrum pro
rodinu v Poličce vzniklo. Děti i
rodiče zde mají možnost poznat
nové přátele.
Libuše Šplíchalová
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Výkonná složka sdružení:
Lída Burešová – aktivizační pracovnice
Hana Dalíková – aktivizační pracovnice
Lenka Klouzalová – koordinační činnost
Lenka Kunčíková – aktivizační pracovnice, výtvarná činnost
Dana Matejsková – aktivizační pracovnice, sportovní aktivity
Marie Mitášová – aktivizační pracovnice, webdesignerka
Kateřina Stodolová – koordinátorka centra
Michaela Vomáčková – aktivizační pracovnice
Externí odborní lektoři – přednášková činnost
Služby:
Olga Stodolová – účetní
Marcela Kárská – pokladní
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4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA TÝMU
Statutární zástupce a koordinátor
Bc. Kateřina Stodolová

Projekt - Čas pro rodinu
Koord. projektu, služeb a aktivit
Bc. Kateřina Stodolová
DPP

DPP
Aktivizační pracovnice
Mgr. Hana Dalíková
(Drobci)
Marie Mitášová (arte)
Mgr. Dana Matejsková
(Fitmatami, Fitness pro
ženy, Bodybalance a
bodystyling)
Mgr. Michaela
Vomáčková (Drobečci,
Těhulky)
Lída Burešová (Drobci,
Tvořivé dílny, Herna,
Facebook)
Lenka Kunčíková
(Tvořivé dílny)

DPP
Provoz a koordinace
centra
Olga Stodolová
(provozní a mzdová
účetní)
Marcela Kárská ,
DiS. (pokladní)
Lucie Jílková, DiS.
(administrativa,
propagace)
Marie Mitášová
(webdesign, grafika)

Dobrovolníci
Lenka Klouzalová,
DiS.
(revizní komise)
Mgr. Dana
Matejsková
(on-line poradna
zdravé výživy)
MUDr. Daniela
Dobiášová
(on-line zdravotní
poradna)
Monika Hodíková
(on-line personální
poradna)
Lucie Jílková, DiS.
(on-line sociální
poradna)

Charitativní akce a dobročinné
sbírky
Lenka Kunčíková a Lenka
Klouzalová, DiS.
Benefiční koncert pro malého
Vašíka s dětskou obrnou
Krabice od bot aneb darujte naději
Malé kulaté pro Justýnku

Celé Česko čte dětem (spolupráce
s Městskou knihovou v Poličce)
Lenka Kunčíková

Předporodní povídání- externí
spolupracovníci: Jarka Praxová,
DiS., MUDr. Bohdan Khalag,
MUDr. Daniela Juklová, Mgr.
Michaela Vomáčková

Kampaň „Víte, s čím si hrajete?“
Mgr. Dana Matejsková

Rodinné centrum MaTami má v současné době (stav k 31. 12. 2013) jednoho zaměstnance
na 0,5 úvazku. Na dohodu o provedení práce (DPP) pracuje 16 členek. V roce 2013 RC
MaTami uzavřelo 16 DPP a zaměstnalo celkem 17 žen.
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Dobrovolníci:
Všichni, kteří se zapojují bez nároku na odměnu do chodu centra:
Marcela Ohlídalová, Lucie Burešová, Zuzana Bulvová, Michaela Andrlová, Daniela Juklová,
Martina Mihulková, Věra Fialová, Martina Švejdová Štaudová, Aneta Štefková, Jana
Mitášová,…
Za vaši práci pro centrum velice děkujeme .

" MaTami je místo setkávání,
sdílení, přátelství. V životě
jsou taková místa
neocenitelná pro každého
člověka. Jsem velice ráda, že
takové místo mohu sdílet s
ostatními." Mája
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5. POSLÁNÍ A CÍLE
MaTami nabízí činnosti pro rodiny s dětmi, především pro matky na mateřské
a rodičovské dovolené, které jim zajišťují pomoc a podporu za účelem jejich sociálního
začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení.
Naším posláním je vytvořit prostor, pro setkávání rodin s nejmenšími dětmi. Umožňujeme
rodinám vzájemně se potkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí,
anebo jenom být součástí komunity s podobnými radostmi a starostmi.
Cíle sdružení (valná hromada dosud nezměnila, ani nerozšířila poslání a cíle organizace
a tak zůstávají dle stanov stejné):
1. Oslovovat těhotné ženy a rodiče s malými dětmi a nabízet jim své služby.
2. Poskytovat veřejný prostor a herny pro vzájemné setkávání těhotných žen, rodičů
a dětí, i široké veřejnosti.
3. Zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské a rodičovské dovolené
na Poličsku.
4. Spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy, úřady práce a jinými organizacemi.
5. Vytvořit prostor k seberealizaci rodičů s malými dětmi.
6. Zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii.
7. Obohatit děti o nové přátele, vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí vzájemné
důvěry.
8. Pomoc matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou úlohou ženy
a matky.
9. Pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity
10. Komunikace s médii – informovat pomocí novin a plakátů o činnosti
a akcích „MaTami“.
11. Hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na chod „MaTami“
vlastních činností.

Pro rok 2014 plánujeme další rozšíření cílů organizace.

"Díky Centru se můj život na
rodičovské dovolené
obohatil o spoustu krásných
chvil. Nejen mně, ale i mým
dětem vneslo Matami do
našich všedních dnů radost,
zábavu, inspiraci. Díky
MaTami se mohu vzdělávat,
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6. ČINNOST V ROCE 2013
V roce 2013 jsme opět rozšířili činnost RC
MaTami. Z pravidelných aktivit přibyla
Montessori pedagogika, která se udržela
jako pravidelná aktivita do začátku
prázdnin. Do pravidelného programu jsme
v říjnu zařadili Hernu pro děti. Z nabídky
cvičení v červnu vypadlo Fitmatami. Pro
rok 2013 jsme vypustili aktivitu Těhulky.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Neděle

Ostatním aktivitám se účast zvyšuje, jak
je zřejmé z kapitoly o statistice. Za
zmínku jistě stojí již tradiční akce, která
se koná 2x ročně – BAZÁREK, který
získal velkou oblibu jak u kupujících, tak
u prodávajících.

9.30 - 11.00

Čtení pro děti (ve spolupráci s Městskou knihovnou)

9.00 - 11.00

Fitmatami

9.00 - 12.00

Drobci (pro děti od 1 do 3 let)

15:00 – 15:45

Angličtina pro nejmenší (spolupráce s Pontopolis, o. s.)

16.00 - 18.00

Tvořivé odpoledne (nepravidelně)

9.30 – 12.30

Zdravé vaření pro celou rodinu (1x měsíčně)

15.00 – 17.30

Herna pro děti

18.00 - 19.00

Fitness cvičení pro ženy

9.00 - 12.00

Drobci (pro děti od 1 do 3 let)

16.30 – 18.00

Montessori pedagogika

9.00 - 12.00

Drobečci (pro děti do jednoho roku)

16.00- 17.00

Tvořivý večer pro ženy (1x měsíčně)

18.00 – 19.00

Bodystyling a Bodybalance

Již od počátku činnosti MaTami klademe důraz na vzdělávání a šíření osvěty v mnoha
oblastech. Nejdříve jsme čerpali z vlastního potenciálu (přednášky první pomoci, zdravý
životní styl, logopedie…) s naším růstem se však objevila potřeba navazovat partnerství s
jinými organizacemi a hlavně odborníky z dalších oblastí. Začali jsme vytvářet sítě, které byly
a stále jsou prospěšné jak pro nás, tak hlavně pro rodiče, kteří naše centrum navštěvují.
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Nejnavštěvovanější aktivitou našeho centra jsou Drobci a Drobečci, čili aktivity pro nejmenší.
Rodiče si na těchto aktivitách, pod nenásilným vedením lektorky, vyměňují zkušenosti a rady,
je zde patrná touha po vzájemném sdílení. Lektorka má možnost dovídat se, co opravdu
cílová skupina potřebuje a podle těchto potřeb dále stavíme náš program.

1) Pravidelné aktivity:


DROBEČCI (pro rodiče s dětmi od 0 - 1 roku)
Aktivita je určena pro rodiče (prarodiče, tety, strýce) s dětmi ke
vzájemnému sdílení, popovídání, odpočinku u kávy, ale i ke
konzultacím s vyškolenými lektory. Centrum je otevřené od 9 do
12 hodin. V 10:00 začínají řízené hudebně pohybové aktivity,
přizpůsobené věku dítěte, upevňující vzájemnou komunikaci
a citovou vazbu mezi matkou a dítětem, podporují
psychomotorický vývoj dětí. Využíváme rytmické nástroje,
psychomotorický padák, tunel odvahy a rehabilitační pomůcky na
motorické dráhy.



DROBCI (Pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let)
Aktivita je určena pro rodiče (prarodiče, tety, strýce, ..) s dětmi
ke vzájemnému sdílení, popovídání, odpočinku u kávy, ale i ke
konzultacím s vyškolenými lektory. Centrum je otevřené od 9
do 12 hodin. V 10:00 začínají řízené hudebně pohybové aktivity,
přizpůsobené věku dítěte, upevňující vzájemnou komunikaci
a citovou vazbu mezi matkou a dítětem, podporují
psychomotorický vývoj dětí. Využíváme rytmické nástroje,
psychomotorický padák, tunel odvahy a rehabilitační pomůcky
na motorické dráhy.

Drobci na výletě
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FITMATAMI aneb cvičení pro maminky s dětmi (od období lezení do 3 roků)

Zdraví prospěšné a zábavné cvičení pro děti i rodiče. Cvičební lekce umožňují tělovýchovné
a sportovní vyžití rodičů a dětí za doprovodu básniček a říkanek. Lekce je prokládána cviky
pro maminky, které se zaměřují na zlepšení kondice, formování postavy a jemné protahování
svalového napětí. Cvičení dětí je zaměřené na stabilitu a koordinaci stoje a chůze. Cvičení je
vedeno tak, aby podporovalo psychomotorický vývoj děťátka. Dbáme na zdravotní hledisko všech
aktivit.



FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY a BODYBALANCE
Speciální fitness lekce určené pro aktivní maminky, ženy a dívky,
které se chtějí udržet v kondici. Lekce jsou koordinačně nenáročné,
zapojují rovnoměrně celý svalový aparát a tím umožní začátečníkům i
pokročilým zvyšovat kondici a rozvíjet aerobní zdatnost organismu.

 ZAČÍNÁME S MONTESSORI
Pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let. Pedagogika
Montessori rozvíjí u dítěte poznávací schopnosti,
motoriku, smyslové vnímání, jazykové a
matematické představy, pracovní návyky. Vede k
samostatnosti a zodpovědnosti.

2) Měsíční aktivity:


ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU (Pro rodiče s dětmi i bez dětí)

Kurz je zaměřen na podporu vzdělávání a osvěty v oblasti stravovacích návyků a zdravého
stravování, zahrnuje praktické semináře přípravy zdravých jídel spojené s ukázkou a
ochutnávkou potravin. Snahou seminářů je mimo jiné zvýšit povědomí o biopotravinách,
ekologickém a regionálním zemědělství.
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TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Výtvarné a tvořivé dílny zaměřené na specifické výtvarné techniky a to jak pro děti, tak
zejména pro dospělé. Zahrnují prvky pohybové, rozumové, pracovní, hudební, ekologické,
dramatické.

Tvořivé odpoledne květen

Velikonoční tvoření



TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ) VEČER PRO ŽENY
Tvořivá dílna pro dospělé využívá výtvarného
projevu člověka jako ozdravné a relaxační
metody, která slouží k uvolnění napětí, stavu
úzkosti a strachu, podporuje sebevědomí,
umožňuje volně vyjadřovat emoce a pocity.
Ženám dovolí proces tvoření možnost
relaxace, navazování nových sociálních
kontaktů a odpoutání se od každodenních
starostí.
15
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Tvořivý/é (arteterapeutický/é) večer/odpoledne

3) Mimořádné aktivity


BAZÁREK (2x ročně podzim/zima a jaro/léto)

Komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi, oblečení pro těhotné a hraček.
Výtěžek z bazárku byl použit na zakoupení hraček do centra.

bazárek podzim/zima

Nové hračky za výtěžek z bazárku
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4) Přednášky na různá témata


Předporodní povídání

Přednášky vedou odborníci na jednotlivá témata (průběh porodu z pohledu lékařky a
porodní asistentky, péče o novorozence, manipulace s miminkem, beseda o kojení, plavání
těhotných, kojenců a batolat, proč a jak používat látkové plenky, bezplenková metoda …).
Snahou je vytvoření příjemné a důvěrné atmosféry, kde se rodiče mohou zeptat na vše, co je
kolem probíraných témat zajímá.


Ostatní přednášky
Cílem přednášek je především seznámit
účastníky s novými tématy či osvětlit témata již
známá. V roce 2013 probíhaly přednášky, které
měly zvýšit rodičovské kompetence např. na
téma nástupu dítěte do školky, dítě a období
vzdoru, děti a hranice, první pomoc. Zaměřili
jsme se i na finanční gramotnost rodin a
uspořádali přednášku rodinné finance.
Děti a hranice (přednáška)

Cannisterapie aneb odpoledne s Fanny

5) Charitativní akce


Benefiční koncert pro malého Vašíka s dětskou obrnou – v listopadu 2013 MaTami
ve spolupráci s Divadelním klubem v Poličce uspořádalo Benefiční koncert pro Vašíka
postiženého dětskou mozkovou obrnou, výtěžek koncertu činil 37.040,-. Vybrané
peníze rodiče použijí na rehabilitační pobyt, který nehradí pojišťovna
17
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Malé kulatí pro Justýnku - Na konci roku
2012 jsme se připojili ke sbírce víček z PET
lahví pro malou Justýnku s Williamsovým
syndromem. Vybraná víčka byla zavezena do
Pardubic Justýnce Šklíbové. Williamsův
syndrom je vrozená genetická porucha, která
sebou nese řadu příznaků, nejčastěji
postižení
srdce
a
různé
odchylky
psychomotorického vývoje. Příčinou těchto potíží je abnormalita v oblasti 7.
chromozomu. Tato odchylka se nedá léčit a postihuje svého nositele na celý život.
Většina postižených potřebuje celoživotní podporu.

 Krabice od bot aneb darujte naději- V listopadu 2013 se centrum připojilo k
charitativní akci, kterou pořádá rakouská
charita. Cílem bylo naplnit krabici od bot
věcmi, které by dětem ve věkové
kategorii 2 až 15 let udělaly radost a
zároveň by byly potřebné. Vybralo se
celkem 68 krabic, což je na tak malé
město obrovský úspěch. Krabice byly
distribuovány do nejchudších oblastí
Rumunska. Každá krabice našla svého majitele ve vánočním čase.

6) On-line poradny
Rodičům a nejen jim nabízíme anonymní on-line poradny s kvalifikovanými odborníky na
našich webových stránkách. Odborníci na dané téma poskytují rady bez nároku na honorář.
Je možné domluvit si s nimi i osobní konzultaci. Všichni z nich jsou aktivními členy RC
18
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MaTami. Klienti RC MaTami se s nimi mohou setkat při aktivitách centra, nebo je kontaktovat
přes lektorky jednotlivých aktivit. Jedná se o poradny: Důvěrně s paní doktorkou (dětská
lékařka), Logopedická poradna, Sociální poradna, Poradna výživy a zdravého životního stylu a
Fyzioterapeutická poradna.

7) Vzdělávací kurzy
„Paní svého času díky podnikání“- od října do prosince 2013 probíhal v Poličské knihovně
vzdělávací kurz, jehož cílem bylo poskytnout podporu klientkám z Pardubického kraje.
Pomoci jim aktivně se začlenit zpět na trh práce formou sebevzdělávání nebo jinou formou
realizace samostatné výdělečné činnosti. Pořadatelem byla GLE o. p. s. spolu s Koalicí
nevládek Pardubicka, o. s. ve spolupráci s MaTami, rodinným centrem, o. s.. Projektu se
zúčastnilo celkem 19 žen. Byl financován z ESF ČR- OP LZZ.

Vzdělávací kurz „Paní svého času díky podnikání“
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7. Projekty 2013


Čas pro Rodinu- Provozní projekt dotován z rozpočtu Pardubického kraje z programu
podpory MC a Městem Poličkou. Čas pro rodinu je provozním projektem MaTami,
centra pro rodinu. Je zaměřen na podporu rodin s nejmenšími dětmi na Poličsku. RC
MaTami je jedinou organizací s tímto zaměřením v dané lokalitě. Projekt klade důraz na
posilování fungujících vztahů v rodině, osvětovou a pomáhající činnost. Má preventivní
charakter. Služby, které nabízí, posilují rodičovské kompetence,
zkvalitňují rodinné vztahy, podporují rodiny v péči o děti a jejich
výchově. Služby a aktivity projektu jsou nízkoprahové a otevřené
široké veřejnosti bez ohledu na sociální vrstvu. Projekt navazuje na
předešlé roky.



Předporodní povídání- Pro nastávající rodiče. Povídání vedou odborníci na jednotlivá
témata (průběh porodu z pohledu lékařky a porodní a asistentky, péče o novorozence,
manipulace s minkem, beseda o kojení, plavání těhotných, kojenců a batolat, proč a jak
používat látkové plenky). Snahou je vytvoření příjemné a důvěrné atmosféry, kde se
rodiče mohou zeptat na vše, co je kolem probíraných témat zajímá. Předporodní
povídání se koná 2x do roka.



Celé Česko čte dětem - Spolupráce s Městskou knihovnou v Poličce. Jednou týdně
připravujeme pro děti a rodiče pohádkové čtení. Děti se setkávají s oblíbenými hrdiny
nejen formou čteného textu, ale mají možnost si je výtvarně, hudebně nebo
formou básniček znázornit. Témata, délka četby a ostatní činnosti s tím spojené
jsou přizpůsobeny dětem ve věku od 1 do 4 let.



Poličské kulturní léto (spolupráce Centrum B. Martinů, Městská knihovna v Poličce)



Česko se hýbe - tato nezávislá iniciativa chce lidem všech věkových skupin (od dětí až po
seniory) připomenout, jak je důležitý pravidelný a přiměřený pohyb pro zdraví, duševní a
fyzickou pohodu, jak pomáhá zvládat každodenní zátěž a stres a prodlužuje aktivní a
plnohodnotný život.



Kampaň "Víte, s čím si hrajete?" Společný projekt pěti evropských nevládních organizací
a partnerských organizací z Číny a Hong Kongu. Cílem je dosáhnout zlepšení pracovních
podmínek v čínských továrnách vyrábějících hračky. V rámci kampaně proběhla projekce
filmu, dílny a přednášky tak, aby se informace o cílech této kampaně dostaly k lidem z
Poličky a okolí.



Komunitní vzdělávání v Poličce (spolupráce s Městskou knihovnou v Poličce)- školení v
google dokumentech.
20
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8. SPOLUPRACUJEME S:
Za dobu činnosti centra jsme si vytvořili stabilní spolupráci s mnoha organizacemi působícími
na Poličsku i v Pardubickém kraji viz. níže. Zvýšila se spolupráce s OSPODem, hlavně v rámci
vytvoření kontaktního místa v RC MaTami.

1.

CENTRUM BOHUSLAVA MARTINU (užíváme jejich prostory,
spolupracujeme na Kulturním létě, na dětském festivalu
Skřítkování,..)

2.

MĚSTO POLIČKA (podpora projektů a aktivit, při vypracování
komunitního plánu)

3.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V POLIČCE (projekt Celé Česko čte
dětem a v rozšiřování publikací s tématikou zdravého,
aktivního a informovaného rodičovství ).

4.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOZAIKA POLIČKA (spolupráce
na Dětském dni)

5.

o. s. PONTOPOLIS (kurz Angličtina pro nejmenší- Pro
předškolní děti od 4 - 6 let. Výuka angličtiny zábavnou
formou).

6.

MPSV (podpora pravidelných a nepravidelných aktivit)

7.

PARDUBICKÝ KRAJ (podpora pravidelných a nepravidelných
aktivit)
21
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) Polička –
využívá centrum jako kontaktní místo

ALMATHEA o. s.
(asistovaná setkávání pěstounských rodin s rodinami
biologickými v prostorách našeho centra)

VZDĚLÁVACÍ KURZ „Paní svého času díky podnikání“ (GLE
o.p.s. a KONEP o. s.)

SVATOJOSEFSKÁ JEDNOTA PRO POLIČKU A OKOLÍ – dohoda
o spolupráci v rámci projektu revitalizace víceúčelového
areálu „Zahrady u Mlýna“
OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA – pořádání vzdělávacích
přednášek a seminářů

MC a RC Krůček Svitavy: vzdělávací činnost, zvyšování
rodičovských kompetencí Také spolupracujeme s odborníky z
mnoha oblastí – zejména během osvětových přednášek
nebo v rámci anonymních on-line poraden, které jsou k
dispozici na našich webových stránkách.
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9. STATISTICKÉ ÚDAJE
V roce 2013 jsme uspořádali celkem 263 akcí (což je o 49 méně než v roce 2012).
Důvodem snížení počtu akcí, bylo rozšíření spolupráce s pardubickou Amaltheou, o. s. a
OSPODem Polička. Centrum se stalo kontaktním místem, které tyto organizace využívají k
asistovanému setkávání pěstounských rodin s rodinami biologickými (Amalthea, o. s.) a
k setkávání se dětí s rodiči na neutrální půdě s možností hlídání (orgán sociálně-právní
ochrany dětí)).
Z pravidelných aktivit má největší návštěvnost aktivita Drobci, která se koná 2x do týdne a
je určena rodičům a dětem od 1 – 3 let a Drobečci. Tato aktivita probíhá 1x týdně a je určena
rodičům s dětmi do jednoho roku. Obě aktivity jsou součástí projektu Čas pro rodinu.
Vysokou návštěvnost jsme zaznamenali i na cvičení – Fitness pro ženy a Bodybalance a
bodystyling. Celkem jsme uspořádali 233 pravidelných aktivit, 9 přednášek z toho 4 se řadí
do cyklu „Předporodního povídání“. Oproti roku 2012 počet přednášek klesl celkem o 18.



STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI V ROCE 2013- znázorněno graficky
Statistika návštěvnosti 2013
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Pravidelné
aktivity

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
Drobci
9
8
7
9
9
8
4
2
7
7
8
6
84
Drobečci
3
4
4
4
5
4
3
4
1
4
5
3
44
Fitmatami
3
3
4
2
2
14
Herna
5
4
3
12
Montessori
1
3
2
2
8
0
Měsíční Zdravé vaření
1
1
1
1
4
aktivity Arte
1
1
2
0
Tvořivé dílny
1
1
1
2
2
1
2
10
Předporodní
2
2
4
povídání
Přednášky
1
1
1
1
1
5
Cannisterapie
1
1
0
4
4
4
4
3
4
4
2
4
4
3
40
Cvičení Fitness
Bodybalance
3
4
3
3
4
5
4
4
3
33
0
Bazárek
1
1
2
0
Celkem
22
24
27
31
21
24
13
12
16
27
28
18
263
Nepravidelné
aktivity

Čas pro rodinu

Statistika počtu aktivit v roce 2013
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Celé Česko čte dětem

Hlídání dětí maminek, které se vzdělávají
v projektu „Paní svého času díky podnikání.“

222220132013V ROCE 2013vnostiFitness pro ženy

srovnání 2011, 2012, 2013

Tvoření pro dospěláky- Vánoční věnce
Tvoření pro dospěláky- Adventní kalendáře
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI, SROVNÁNÍ 2011, 2012, 2013- znázorněno graficky

Statistika návštěvnosti- srovnání 2011, 2012, 2013
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Právo první návštěvy zdarma, což znamená, že každý návštěvník, který navštíví naše
centrum poprvé, neplatí poplatek za aktivitu. V roce 2013 využilo tuto možnost 69 klientů.
(Pro srovnání v roce 2012 to bylo 98 klientů, v roce 2011 – 179 klientů.)



V roce 2013 mělo RC MaTami celkem 54 členů.

Přednášející:
MUDr. Dobiášová Daniela - dětská lékařka, Mgr. Hana Dalíková - logopedka, Mgr. Dana
Matejsková - cvičitelka, Majka Mitášová - arteterapeutka, Praxová Jarka, DiS. - porodní
asistentka litomyšlské porodnice, Mgr. Michaela Vomáčková, Lenka Kunčíková, Mgr. Alžběta
Rumlová, Dorota Madejska Stansbury
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Návštěvnost v roce 2013
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10. ZHODNOCENÍ PROJEKTU „ČAS PRO RODINU“ A DOSAŽENÍ CÍLŮ
I s menším rozpočtem jsme dokázali udržet většinu aktivit a od října 2013 zaměstnat
jednu aktivizační pracovnici na 0,5 úvazek. Tento krok byl pro centrum v rámci přežití
nevyhnutelný. Jsme rádi, že zájem o naše aktivity má rostoucí tendenci. S tímto faktem,
ale stoupá i náročnost na provoz centra a čas pro pracovníky v něm strávený, což se nedá
dlouhodobě na dobrovolné bázi udržet.
Vytyčili jsme si tyto cíle:
Aktivní trávení volného času - plnohodnotný čas rodičů trávený se svými dětmi, mohou se
věnovat pouze jim bez ohledu na domácí povinnosti. Mohou trávit čas aktivním vzděláváním
sebe sama. Rodiče jsou motivování k aktivnímu zapojení se do činnosti MaTami.
Nízkoprahovost a otevřenost - MaTami je otevřené všem rasám, různým sociálním vrstvám
a lidem s různým postižením. Členství ve sdružení není nutné. Na většinu aktivit není potřeba
se nahlašovat. Může se (ale i nemusí) účastnit programu a může také kdykoli odejít.
Podmínkou je respektování provozního řádu MaTami.
Podpora zdravé a fungující rodiny - snažíme se předcházet negativním jevům v rodině.
Nároky kladené na rodiče v souvislosti s výchovou dětí neustále rostou, proto je potřeba
rodiny podporovat např. vzděláváním v rodičovských kompetencích. Vyšší nároky jsou
kladené i na partnerské vztahy, což je vidět na vzrůstajícím počtu singles nebo nesezdaných
párů, proto je potřeba hovořit i o této oblasti.
Poskytování plnohodnotných informací a síťování služeb - rodiče se mohou obrátit se svými
problémy a starostmi na aktivizační pracovnice, případně na koordinátorku centra. Po dobu
činnosti MaTami jsme vytvořili síť odborníků z mnoha oblastí, na které se může rodič přes
MaTami nakontaktovat. Zmínění odborníci vedou i připravované přednášky a kurzy, takže se
s nimi mohou rodiče setkat i touto formou.
Prevence sociální exkluze - MaTami se v projektu snaží podporovat činnosti pro rodiny
s dětmi, především pro matky na mateřské a rodičovské dovolené, která jim zajišťuje pomoc
a podporu za účelem jejich sociálního začlenění, a dále působí jako prevence proti jejich
sociálnímu vyloučení. Rodiče mohou v centru navazovat nové sociální kontakty (nová
přátelství), a tím zabraňovat sociální izolaci.
Rozvoj dovedností dětí - při aktivitách je podporován správný psychomotorický vývoje dětí,
rozvoj jemné i hrubé motoriky, aktivní i pasivní slovní zásoby, rytmické a hudební cítění. Děti
v rámci programu navazují sociální kontakty s vrstevníky, učí se nové sociální role
za přítomnosti rodiče.
Stanovení náplně centra dle potřeb rodičů a jejich dětí - naší snahou je stále získávat od
návštěvníků co nejvíce reakcí a podnětů, a ty poté začleňovat do programu a chodu centra.
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Zlepšování postavení žen na MD - společností zlehčované postavení ženy ji žene co nejdříve
zpět do zaměstnání, aby znovu nabyla společenského uznání. Naší snahou je zvýšení
sebevědomí matek na mateřské dovolené. Uvědomění si hodnot, které společnosti přinášejí,
ale i kompetencí, které mateřstvím a rodičovstvím získávají. Mateřská dovolená se může
brát jako možnost k vlastnímu růstu.
Myslíme si, že se nám cíle podařilo naplnit ať už v rámci projektu Čas pro rodinu, tak i
i v dalších činnostech centra.

"Se svým synem jsem začala do MaTami
pravidelně docházet do programu Drobečci od
jeho 8 měsíců. Vždy šlo o příjemné zpestření
našeho týdne. Centrum je velmi dobře
vybavené i pro nejmenší věkovou kategorii a
přináší dětem řadu nových, pro ně neznámých
podnětů k poznávání. Oceňuji, že společný
program se přizpůsobuje aktuálnímu složení
dětí a situaci, ve které se děti nachází. Jsme
velmi spokojení a jistě budeme navštěvovat
centrum dále do vyšších věkových pater.
D. Juklová"
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11. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Příjmy - Dotace - Dary
Pardubický kraj - projekt "Čas pro rodinu"
Město Polička:
projekt "Čas pro rodinu"
MaTami - Příjem od uživatelů:
Členské příspěvky
Pobytné

20 000,00 Kč

Kurz „Paní svého času díky podnikání“

37 100,00 Kč

Příjem z vedlejší činnosti (bazárek, inzerce, úroky)

27 964,46 Kč

25 000,00 Kč
9 200,00 Kč
56 790,00 Kč

176 054,46 Kč

PŘÍJMY CELKEM

Výdaje
Materiál

32 637,00 Kč

Osobní náklady
Ostatní:

127 379,00 Kč

Školení a kurzy

12 760,00 Kč

Poplatky za vedení účtu

279,00 Kč

Členský příspěvek – Síť MC
Opravy a udržování
Provozní služby
Poštovné

1 000,00 Kč
1 491,00 Kč
2 145,00 Kč
771,00 Kč
178 462,00 Kč

VÝDAJE CELKEM

- 2 407,54 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013 - ztráta

Majetek rodinného centra MaTami o. s.
investiční majetek (nad 40.000,-)

82 541,50 Kč

drobný dlouhodobý hmotný majetek (500-40.000,-)
drobný nehmotný majetek
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12. PODĚKOVÁNÍ
Již tradičně patří velké díky našim rodinám, jejichž opora a porozumění nám pomohly
při zvládnutí vytyčené práce. Moc děkujeme členů RC MaTami, bez jejichž spolupráce,
zapojení se a pochopení smyslu fungování rodinného centra by naše práce neměla smysl.
Naše poděkování směřuje i k donátorům- Městu Polička, Pardubickému kraji, Centru
Bohuslava Martinů…, jejichž finanční podpora v roce 2013 umožnila fungování rodinného
centra.
V neposlední řadě patří vřelé poděkování celému pracovnímu týmu za skvěle
odvedenou práci.

Pro mě je centrum místem odpočinku, setkávání se
a trávení příjemných chvilek. Při vedení tvořivých
dílen a pořádání charitativních akcí pak možnost
uplatnit svoji kreativitu a ochotu pomáhat tam,
kde je to nejvíce potřeba. Pro mého ročního
syna je to zase obrovský zdroj poznání nových
věcí a dovedností, ale hlavně možnost být
v kolektivu stejně starých kamarádů, kde je
velice spokojený.
Lenka Kunčíková /koordinátor charitativních
projektů, lektor výtvarných dílen /
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13. POHLED DO ROKU 2014
Pro rok 2014 máme velké plány. Do pravidelného programu jsme zařadili nově KLUBÍK
pro rodiče s dětmi bez omezení věku. Postupem času bychom chtěli tento Klubík rozšířit
na poradny, které budou probíhat jednou za měsíc ve stanovený den a čas. Poradny
budou nízkoprahové, nebude tedy nutné se objednávat. K dispozici bude odborník na
dané téma. V průběhu poradny bude zajištěno hlídání dětí. V plánu máme poradny
právní, sociální, zdravotní a psychologickou, logopedickou, pro těhotné a laktační.
Chceme poukázat na možnost vzdělávání žen v aktivní fázi rodičovství a důležitosti
práce sama na sobě pro zlepšení kvality rodinného a partnerského života a usnadnění
vstupu na trh práce. V tomto modulu budeme využívat principů M_ANIMY – flexibilního
vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství, v níž jsou lektorky proškolené. Rádi bychom
se dozvěděli, jak se ženy připravují na návrat na trh práce a v budoucnu případně vytvořili
samostatný projekt, který by se tomu tématu věnoval.
Moc nás těší, že se nám díky grantu MPSV snad podaří vytvořit nové pracovní místo
na 0.5 úvazku.
Nadále je naším cílem spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí, jehož
pracovníci využívají prostory centra pro setkávání se s rodiči na neutrální půdě s možností
hlídání. S Oblastní charitou Polička při pořádání vzdělávacích přednášek a seminářů.
S Amaltheou, o. s., která využívá prostory centra pro asistovaná setkávání pěstounských
rodin s biologickými rodiči.
Jsme otevřeni novým možnostem a těšíme se, jaké příležitosti nám rok 2014 přinese.
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