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1.Úvod
Rok se s rokem sešel a opět tvoříme výroční zprávu pro naše-vaše rodinné centrum. Rok to byl
nabytý aktivitami, zkouškami, úspěchy i přešlapy, ale toto vše máme rádi, tím se učíme a
rosteme.
Stále a neúnavně pracujeme na naší vizi, kdy se snažíme, aby bylo MaTami pro nás pro všechny
bezpečným a důvěrným prostorem. Rodiče i jejich ratolesti se zde mohou vzájemně setkávat – navázat
nová přátelství, zvyšovat rodičovské kompetence, naučit se nové věci, spolupodílet se na občanském
životě a věnovat se dobrovolnické práci. Nejoblíbenější aktivitou centra jsou dopolední kluby rodičů s
dětmi, rozděleny jsou dle věku dětí na tři skupiny v rozmezí od 0 do 3 let.
Největší akcí je Bazárek, který je pořádán dvakrát do roka. Tato akce je velice oblíbená, ale náročná
na přípravu a pomáhá s ní mnoho dobrovolníků, také z řad manimek. Mnohé maminky věnují
neprodané věci na charitu. Veliký úspěch měl v roce 2016 Den dětí s kouzelníkem na Zahradě u mlýna
– přišlo se pobavit celkem 110 rodičů s dětmi.
Z dalších aktivit centra bychom chtěli upozonit především na poradny, které jsou anonymní a
díky podpoře MPSV, PK a Města Poličky zcela zdarma. Jsou vedeny odborníky a není nutné
se na ně objednávat. Jedná se např. o poradnu právní, zdravotní, logopedickou, laktační a
ekonomickou. V nelehkých chvílích života rodičů a jejich dětí mohou být poradny pro rodiče
velmi přínosné a nápomocné při řešení různých problémů.
Mezi další aktivity centra patří výlety, dílny, letní příměstské tábory, bleší trh, hlídáček, kurzy a velmi
zajímavé besedy s úžasnými lidmi ve svém oboru. Centrum se spolupodílí i na charitativních akcích.
Novinky pro rok 2017 – co-workingové odpoledne, FLERburza - prodej výrobků rodičů, kteří
navštěvují centrum, beseda s Renatou Vodehnalovou, zakladatelkou programu pro děti Play Wisely,
promítání kina pro rodiče s dětmi, výlet do Toulcova dvora – střediska ekologické výchovy, květinové
dílny s kvalifikovanými odborníky a spoustu dalšího.
Váš tým MaTami

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, pomáhají 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 2016. Jaké máme vize a cíle. S jakým rozpočtem
jsme pracovali a kdo nás podpořil.

4. ČINNOST ORGANIZACE A NAŠE CÍLE
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.
1.Cíl: Otevřenost všem rodičům a dětem prarodičům, širší rodině, 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 ale všem napříč sociálním spektrem. Aktivity centra mají preventivní a podpůrný charakter.
Služby, které RC nabízí, posilují rodičovské kompetence, zkvalitňují rodinné (mezi-generační) 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).
2.Cíl: Podpora rodin v péči o děti, jejich výchově
Konkrétně se jedná o vzdělávací a tréninkové aktivity a poradenství v oblasti rodiny a rodičovství. Aktivity
usilují o zvýšení rodičovských kompetencí. Rodič či rodiče (s dětmi) se daných aktivit za doprovodu odborného
pracovníka aktivně účastní, případně pokud potřebuje být rodič s lektorem o samotě má možnost využít
doprovodného hlídání. Lektorky rodičovských skupin zachytávají případné problémy, pomáhají je řešit a

případně odkazují rodiče na konkrétního odborníka.
Pro rodiny v nouzi se snažíme vytvořit záchrannou síť, která by jim pomohla danou situaci překonat.
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 (pedagogickopsychologickou, právnickou, logopedickou, laktační, zdravotní, psychomotorického vývoje, poradna a klub pro
těhotné).

3.Cíl: Prevence a předcházení negativních jevů v rodině
Aktivity projektu (př. kluby rodičů, tréninkové aktivity,..) mají preventivní a podpůrný charakter. Aktivity
Umožňují rodiny poznávat dlouhodobě a navíc v přirozeném prostředí. Atmosféra důvěry a porozumění vede k
větší otevřenosti klientů, možnosti diagnostikovat případná ohrožení rodiny v jejich rané fázi, před jejich
vznikem, nebo jim zcela předejít.Umožňují také mimo jiné vyhledávat rodiny, na které se sociálně-právní
ochrana zaměřuje a jejich rodiče vhodnými způsoby podpořit při hledání možností řešení. I tím je zajištěna
poskytnutí komplexní pomoci rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů).
4.Cíl: Preventivní a podpůrná podpora rodiny
Aktivity projektu mají preventivní a podpůrný charakter. Aktivity, které jsou v rámci projektu poskytovány
posilují rodičovské kompetence, podporují rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny.
Projekt preventivně řeší možnosti předcházení a řešení negativních jevů v rodinách. Rodiče navštěvující kluby
rodičů mají příležitost vzájemně komunikovat, sdílet své rodičovské zkušenosti, problémy a navzájem se
podporovat.

5.Cíl: Síťování služeb, spolupráce s dalšími prorodinnými organizacemi
Aktivity projektu doplňují vějíř služeb pro rodiny s dětmi v Poličce a jejím okolí. Díky aktivitám, které jsou
realizovány, jsme plnohodnotným partnerem pro další prorodinné organizace. Díky tomu se můžeme zapojit
do diskuze o komplexnosti a hledání možných slabin ve službách pro rodiny s dětmi na Poličsku. Navazování a
prohlubování spolupráce se stávajícími, ale i dalšími organizacemi, zabývajícími se prací s podobnou cílovou
skupinou (rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři,
prarodiče). Díky projektu Čas pro rodinu a spolupráci s další prorodinnými organizacemi může být poskytnuta
komplexní pomoc rodině jako celku.
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.
6.Cíl: Sladění práce a rodiny - návrat ženy na pracovní trh
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.
Pomoc maminkám vracejícím se na pracovní trh chceme také uskutečnšním kurzu “Chystáme se na přijímací
pohovor”. Kurz má za úkol zvýšit sebevědomí ženám, které se vracejí na trh práce a pomoci jim uspět při
přijímacím pohovoru (účastníci si vyzkouší, jak sepsat životopis, jak zvládnout pohovor, jak efektivně skloubit
práci s péčí o rodinu).
Většina lektorek RC MaTami je vyškolena v přístupu M-Anima "Mateřství jako zisk pro zaměstnání". Při
psychosociálních aktivitách, zejména pro rodiče starších dětí, budou lektorky na problematiku flexibilních
forem práce, úpravy pracovní doby, rozdělení času mezi práci a rodinu, poukazovat. MaTami reagovalo na tuto
problematiku zřízením služby hlídání dětí, kterou využívají rodiče vracející se na trh práce.

7.Cíl: Zkvalitňování rodinných vztahů
Rodinné vztahy mohou být zkomplikovány péčí o děti. Každý z partnerů často pochází z odlišných výchovných
prostředí. Projekt díky svým kurzům, přednáškám, poradnám, tréninkovým aktivitám nabízí možnost uchopit
výchovu dětí jednotněji, při problémech se rodiče mají možnost nakontaktovat na odborníky na daná témata.
Dalším úskalím rodinných vztahů může být komunikace mezi partnery, mezi prarodiči a rodiči, tématu
efektivnější komunikace je v projektu také věnován nemalý prostor ať už kurzem Umění komunikace, nebo
kurzem Emoční inteligence.
8.Cíl: Zvyšování rodičovských kompetencí
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. 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. Cílem je prohlubování
vlastností, dovedností, schopností a znalostí, které rodič uplatňuje při výchově a ovlivňování dítěte a jeho
vývoje. Šíření povědomí o „jiných“ způsobech výchovy navzdoryvýchově autoritářské. Informace o těchto
tématech poskytují jak lektorky jednotlivých aktivit, tak oborníci z mnoha oblastí týkajících se rodičovství.
Zvyšování rodičovských kompetencí probíhá jak neřízeně „neformálně“ v proběhu aktivit a to komunikací
rodičů navzájem, svépomocnými skupinami, tak i při řízených tréninkových aktivitách, poradnách s oborníky,
kurzech, workshopech.

5. VYKONANÁ PRÁCE A VÝSLEDKY
V roce 2016 jsme zavedli novou pravidelnou odpolední aktivitu - Hrátky s angličtinou. Osvědčili se nám
dva dny Hlídáčku, jehož smyslem je především podpora matek při návratu na trh práce, ale maminky jej
mohou libovolně využívat k pohlídání svých dětí. Také hlídání dětí v době pravidelných dopoledních aktivit bylo
využito velkým množstvým maminek. Bazárek se těší stoupající popularitě a pevně věříme, že tomu tak bude i
u Blešího trhu, který v roce 2016 proběhl také již 2x. Odpolední Klubík jsme přesunuli na pondělní dopoledne.
Velký úspěch měly i příměstské tábory. Během roku jsme jeli na pár výletů a uspořádali dílny jak pro děti,
tak i maminky. Velice nás potěšil počet účastníků na dnu dětí. Spolupodíleli jsme se na Poličském kulturním
létě a Noci neobyčejných zážitků. Ukončili jsme sbírku víček (a dalších recyklovatelných materiálů) pro Justýnku
a uspořádali benefiční koncert pro Vašíka (viz níže)

‘Poděkování všem, kteří se zúčastnili sběru odpadu na pomoc Justýnce Svobodové z Pardubic, které byl diagnostikován Williamsův
syndrom. Centrum sběru se nacházelo v obci Pustá Rybná, ovšem materiál a ochota pomoci byla téměř z celého okresu a leckdy
příspívali i „mimookresní“. Celkem se nasbíralo 1 524 kg prázdných PET lahví, 11 795 kg papíru a 682 kg kovových víček od piv a
limonád. Celé toto množství bylo prodáno za 32 392,- Kč. Dále bylo mamince Justýnky předáno 1 174 kg plastových víček, které byly
již dále prodávány v režii maminky cca 5 Kč za kg, což je 5 870,- Kč.Veškeré peníze byly věnovány Justýnce na asistenci, kompenzační
pomůcky, didaktické hračky, brýle, bezlepkovou dietu, léky, zajištění kvalitního vzdělání, cvičení a terapie. Poděkování od Justýnky a
její maminky, které napsala na facebookové stránky: „Chtěla bych moc poděkovat do jedné malé krásné vesnice Pusté Rybné a okolí, za
neskutečnou 1,5 letou chuť do sběru všeho možného i nemožného :-). Moc si vážím vaší pomoci a podpory všech, kteří se na akci a
sběru, organizaci a svozu podíleli. Bez Vás by to nešlo... S láskou, Justýna s rodinou.“

‘ V pátek 6. května 2016 proběhlo v MaTami, centru pro rodinu slavnostní předání výtěžku Benefičního koncertu pro Vašíka. Společně
se zástupci Nadace Duha, která byla naším partnerem, jsme mohli Vašíkovi a jeho rodičům předat 38.520 Kč.’

Projektové a mimoprojektové aktivity

Projekt Čas pro rodinu oslovil:
v roce 2016: 178 jednotlivých rodin (v tomto čísle nejsou zohledněny poradny – kromě poradny a klubu pro
těhotné jsou tyto poradny anonymní. Odborníci si vedou jen záznamy o intervencích beze jmen).
v roce 2015: 189 jednotlivých rodin, v roce 2014: 167 jednotlivých rodin, v roce 2013: 111 jednotlivých rodin

Graf návštěvnosti centra
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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 2016 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 začátku roku do konce srpna byla do centra také přijata jedna zaměstnankyně na VPP z
úřadu práce, 23 osob na DPP. Dále jsme využili pomoci dobrovolníků na pořádání stále populárnějšího Bazárku
a dalších aktivit.

7. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Pracovní tým je rozdělen na složku statutární a výkonnou.
Statutární složka se skládá ze statutárního zástupce, členské schůze, rady spolku a revizní komise. Jejich úkoly
jsou obsaženy ve stanovách.
Výkonná složka je tvořena zaměstnanci RC MaTami.
Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, který tvoří všichni členové sdružení. Schází se jednou za rok.
Rada spolku je výkonným a řídícím orgánem, má 8 členů. V čele stojí předsedkyně, kterou volí Rada spolku
MaTami.

8. PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE
MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA: spolupráce při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb Města
Poličky pro rok 2013 - 2016. Spolupráce na návazním komunitního plánu pro rok 2017-2020 ve
skupině rodiny, děti a mládež.
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. Vzájemná provázanost.
CENTRUM B. MARTINŮ: pořádání jednorázových akcí, celodenní festival pro rodiny s dětmi Skřítkování, pořádání letních tvořivých dílniček, Čas pro neobyčejné zážitky
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V POLIČCE - Celé Česko čte dětem - v rámci tohoto se pořádá 1x týdně ve
spolupráci čtení pro rodiče s dětmi.
OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA: vzájemná podpora, výměna zkušeností, pořádání benefičního
cvičení
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, RC LITOMYŠL: úzká spolupráce při výměně zkušeností, mapování
terénu, metodické konzultace k činnosti RC.
SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER - zastřešující organizace, metodická podpora centra, kampaně
PONTOPOLIS z.s.
POLÍČKO z.s. – nová poličská organizace pořádající festival Colour meeting – dětský koutek
DIVADELNÍ SPOLEK TYL: spolupráce při charitativní akci “Benefice pro Vašíka”
STŘEDNÍ ŠKOLOU OBCHODNÍCH SLUŽEB SČMSD Polička, s.r.o.: masáže pro rodiče v rámci
psychosociálních aktivit.
DĚTSKÝ DOMOV POLIČKA: letní tábory, spolupráce při vzdělávání ve finanční gramotnosti.
Sun Drive Communications s.r.o. - RODINNÉ PASY - nabídka slevy na nepravidelné aktivity

Spolupracujeme s odborníky z mnoha oblastí, zejména během osvětových přednášek nebo v rámci
poraden, které jsou k dispozici v našem centru

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.
Hlavní činností centra jsou převážně aktivity projektu Čas pro rodinu, cvičení, dílny, besedy, výlety a tábory.
Vedlejší činností je pořádání bazárku a hlídáček.

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, besed, 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.

Děkujeme Centru B. Martinů, v jehož prostorách sídlíme.

Jsme velmi vděčni za podporu našeho projektu Čas pro rodinu:
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Krajskému úřadu Pardubického kraje
Městu Poličce
Velké díky patří sponzorům:
MEDESA s.r.o. Ing.
Ravensburger Karton s.r.o.

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 2017 budeme nabízet spoustu zajímavých aktivit, výletů, kurzů. 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. Pro těhotné maminky budeme pořádat Předporodní povídání, což je soubor
7 besed na témata, která souvisejí s těhotenstvím, porodem a péčí o novorozence.
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).
Z kurzů zmíním kurz Emoční inteligence a Komunikační kurz. A místo bude i pro maminky, kterým dáme
prostor seznámit ostatní s tématy, o která se zajímají (šátkování, látkové pleny, semínkaření, ruční práce,...)
Těšíme se na Vás
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