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1. Úvod
Úvod výročních zpráv většinou slouží k takovému malému shrnut předešlého roku, nastnění
realizovaných projektů a akcí, ohlédnut za jednotlivými aktvitami. Mnohdy jsme zde uváděli přehled
služeb, které nabízíme i statstku návštěvnost. Letos bychom chtěli tento prostor věnovat těm, bez
nichž by naše centrum nemohlo fungovat – našim zaměstnancům, dobrovolníkům a partnerům.
John C. Maxwell kdysi řekl, že dobře vybudovaný tým může dosáhnout takového úspěchu, o kterém
jste nikdy ani nesnili. Troufáme si tvrdit, že my takový tým máme. Jeho základem jsou dvě velmi
obětavé a kreatvní pracovnice. To na nich stojí celá organizace a chod centra. Starají se o hladký
průběh všeho, co s provozem centra souvisí. Od tvorby programu, organizace akcí, sledování výzev a
grantů, účast na školeních a dalších vzdělávacích akcích. Také mají na starost komunikaci s návštěvníky.
Díky nim máme v centru příjemné prostředí, návštěvníci se u nás cít dobře.
Významnou součást týmu jsou pak dobrovolníci. Každý se dle svých možnost zapojuje jak do
samotného chodu centra /pomoc na akcích, vedení aktvit, dílen, aktualizace www a f stránek /, tak
do věcí méně zábavných jako je vyplňování grantů a vedení jiné dokumentace. Na věci fnanční dohlíží
přísným zrakem jinak velmi milá a usměvavá paní účetní spolu se členy revizní komise. Spřízněnými
dušemi jsou pak maminky, babičky a ostatní přátelé, bez jejichž pomoci by se velké akce jako třeba
Bazárek, jen těžko mohly uskutečnit. Náš tým a celé centrum si pak velmi váží též podpory ze strany
sponzorů a různých organizací, které s námi spolupracují.
Všichni společně tvoříme jeden pevný celek. Podařilo se nám vybudovat centrum, kde se všichni cítme
dobře, je to místo pro naše setkávání a odpočinek. Nacházíme zde nové přátelé, podporu i radu a
pochopení. Je to místo, kde je nám všem dobře.
Lenka Kunčíková
koordinátorka dobročinných aktvit a dobrovolnice centra

Předmět výroční zprávy
Ve výroční zprávě bychom rádi zřetelně a jasně předložili, jaké činnost a aktvity rodinné centrum
MaTami nabídlo svým klientům a široké veřejnost v kalendářním roce 2017. Jaké máme vize a cíle. S
jakým rozpočtem jsme pracovali a kdo nás podpořil.
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2. Identifikační údaje o spolku
Název:

MaTami, centrum pro rodinu z.s.

Datum vzniku:

25. června 2009

Spisová značka:

L 7080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo:

Svépomoc 178, Dolní Předměst, 572 01 Polička

Identikační číslo: 265 54 071
Právní forma:

Spolek

Účel:
Provoz rodinného centra, pořádání psychosociálních aktvit pro dět ve věku 0 - 6
let, pořádání příměstských táborů pro dět Z organizování kulturních a sportovních akcí pro dět i
dospělé, pořádání přednášek, besed, seminářů, kulturních představení, organizování dobročinných
bazarů, pořádání výletů pro rodiny s dětmi, seniory i jednotlivce, pořádání akcí veřejně-prospěšného
charakteru.
Předmět vedlejší hospodářské činnost: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona obor činnosti poskytování služeb pro rodinu a domácnost

3. Činnost organizace
Posláním a hlavní činnost MaTami je vytvořit otevřený a bezbariérový prostor pro rodiny s dětmi, kde
se mohou vzájemně setkávat, sdílet své rodičovské zkušenost, problémy, navzájem se podporovat. Také
nabízí možnost zvyšovat rodičovské kompetence, předcházet negatvním jevům v rodině, spolupodílet
se na občanském životě a věnovat se dobrovolnické
práci.
Hlavní cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 3 let
věku, rodiče (hlavně matky) na mateřské a
rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich
partneři, ženy vracející se po rodičovské dovolené
na trh práce, prarodiče, rodiny s dětmi ve složité
sociální situaci, ale i širší veřejnost. Všechny tyto
preventvní aktvity na podporu rodiny jsou
otevřeny všem. Stále se inovují, doplňují a
přizpůsobují potřebám návštěvníků centra.
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Program probíhá celý týden po celý školní rok i o prázdninách. Bývají i nárazové víkendové akce (Čas pro
neobyčejné zážitky, Benefční koncert pro Vašíka, festvalové dětské koutky, výlety pro rodiny s dětmi,
Bleší trh a další). MaTami je centrum komunitní, multgenerační, poradenské, výchovné a vzdělávací. Je
určené pro rodiny z Poličky i širokého okolí.
Provoz RC MaTami je zajištěn kvalifkovanými pracovníky, kteří se v oblast 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 vytpovat sociální
problémy rodiny a nabídnout řešení.

Cíle MaTami
Hlavním cílem centra je komplexní pomoc rodině. V průběhu roku kromě pravidelných aktvit pořádáme kurzy a
besedy, semináře a workshopy, které zvyšují rodičovské kompetence a působí jako prevence negatvních jevů v
rodině.
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1. Aktvizace, prevence sociální
exkluze
Centrum se snaží vytvářet činnost pro rodiny
s dětmi, především pro matky na mateřské a
rodičovské dovolené, které jim zajist podporu
a pomoc za účelem jejich sociálního začlenění.
Aktvity mají preventvní a podpůrný
charakter, snaží se o co nejkomplexnější
pomoc rodinám s dětmi a prevenci sociálního
vyloučení. Rodiče mohli v centru nenásilně
navazovat nové sociální kontakty a tm sociální
izolaci předcházet. Rodiče se v centru aktvně
zúčastňovali aktvit, byli seznámeni se všemi
možnostmi, jak se do dění centra zapojit,
mohli pomáhat na větších akcích jako dobrovolníci, byli součást dění v centru. Nově v centru od února
2018 probíhají setkání pro rodiče dět s poruchou autstckého spektra a s potravinovými alergiemi.
Centrum není cílené na jednu úzce vymezenou skupinu rodin, ale všem napříč sociálním spektrem, tzn.
jak pro rodiče v úplných rodinách, tak pro samoživitele, kteří vychovávají dítě sami, ale i pro rodiny
ohrožené. Stejně tak i pro širší rodinu, zejména prarodiče.

2. Podpora rodin v péči o dět, jejich výchově,
zvyšování rodičovských dovednost

Aktvity v centru usilují o zvýšení rodičovských
kompetencí, prohlubují vlastnost, dovednost,
schopnost a znalost, které rodič uplatňuje při
výchově a ovlivňování dítěte a jeho vývoje. Rodič či
rodiče (s dětmi) se daných aktvit za doprovodu
odborného pracovníka aktvně účastnili, případně
pokud potřeboval být rodič s lektorem o samotě,
měl možnost využít doprovodného hlídání. Rodiče
získávali povědomí o „jiných“ způsobech výchovy
navzdory výchově autoritářské. Aktvity dále
informovaly rodiče o zdravém životním stylu.
Informace o těchto tématech poskytovaly jak
lektorky jednotlivých aktvit, tak odborníci z mnoha oblast týkajících se rodičovství. Mezi aktvity, které
rodičovské dovednost zvyšují, patřil Kurz emoční inteligence, tréninkové aktvity s Dominikou
Křenkovou a další.
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3. Prevence a předcházení
negatvních jevů v rodině,
zkvalitňování rodinných vztahů
Aktvity měly preventvní a
podpůrný charakter, působily prot
negatvním jevům v rodině, preventvně
řešily možnost předcházení a řešení
negatvních jevů v rodinách. Umožňovaly
rodiny poznávat dlouhodobě a navíc v
přirozeném prostředí. Atmosféra důvěry a
porozumění vedla k větší otevřenost
klientů, možnost diagnostkovat případná
ohrožení rodiny v jejich rané fázi, před
jejich vznikem, nebo jim zcela předejít.
Umožňovala také mimo jiné vyhledávat
rodiny, na které se sociálně-právní ochrana
zaměřuje a jejich rodiče vhodnými způsoby podpořit při hledání možnost řešení. I tm bylo zajištěno poskytnut
komplexní pomoci rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dět a prarodičů). Dalším úskalím rodinných vztahů
může být komunikace mezi partnery, mezi prarodiči a rodiči. Aktvity poukazovaly na vliv komunikace v rodině na
rozvoj osobnost dítěte. Interaktvní komunikace v rodině má velký vliv na rozvoj osobnost dítěte. Cíl naplňoval
např. Kurz Zťastný rodič, šťastné dítě, beseda Jak se domluvit s teenagerem a další.

4. Sladění práce a rodiny, návrat ženy na pracovní trh
Mnohé matky stráví na rodičovské dovolené více než 5 let. Návrat na
pracovní trh pro ně může být velice náročný. Pokud se navíc nevrací na
své původní pracoviště, může pro ně být tato skutečnost velice
stresující. Kurz “Chystáme se na přijímací pohovor” měl za úkol zvýšit
sebevědomí ženám, které se vracejí na trh práce a pomoci jim uspět
při přijímacím pohovoru (účastníci si vyzkoušeli, jak sepsat životopis,
jak zvládnout pohovor, jak efektvně skloubit práci s péčí o rodinu).
Matky si v centru mohly i vyzkoušet novou roli díky svépomocným
skupinám. Ve známém a přátelském prostředí mohly vystoupit a
povídat o tématu, které je jim blízké, o které se zajímají do hloubky.
Dále byl zřízen prostor pro co-working, kdy rodiče měli možnost 1x
týdně využít prostor centra pro svoji práci, pracovní schůzku s
možnost hlídání dítěte. Při psychosociálních aktvitách, zejména pro
rodiče starších dět,
lektorky upozorňovaly na problematku
flexibilních forem práce, úpravy pracovní doby, rozdělení času mezi
práci a rodinu. MaTami reagovalo na problematku návratu žen na
pracovní trh zřízením služby hlídání dět, kterou využívají rodiče
vracející se na trh práce.
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5.Poradenství
Dalším z cílů bylo poradenství. Poradny v centru jsou
nízkoprahové, anonymní a otevřené široké veřejnost,
nejenom rodičům, kteří centrum navštěvují. V centru
bylo nabídnuto poradenství v oborech, které jsou
spojené s rodinou. Poradny byly prvozáchytové - ve
chvíli, kdy odborník zjistl, že je problém hlubší,
odkazoval na další služby v regionu. Odborníci, kteří
poradny vedli, jsou regionu znalí a ví, kam rodiče dále
směřovat. Poradny pro pomoc rodičům s dětmi měly mj.
preventvní charakter. Rodiče měli možnost probrat svůj
problém s kvalifkovaným odborníkem a tm předejít
jeho prohlubování. Cílem bylo nabídnout vysoce kvalifkovanou radu v oblastech, které souvisejí s
rodinným životem.

6. Podpora a vzdělávání v těhotenství
Podpora a vzdělávání těhotných matek a jejich
partnerů je důležitou součást programu centra.
Město Polička nemá vlastní porodnici. Těhotné
ženy dojíždí do Svitavské nebo Novoměstské
porodnice. V centru byl těhotným ženám a jejich
partnerům dvakrát do roka věnován cyklus
Předporodního povídání.
Rodiče, kteří očekávali příchod miminka, měli
možnost se na vlastní těhotenství, následný porod
a starost o potomka připravit. Druhotně jim byl
tmto umožněn náhled na chod centra, na jeho
prostory a seznámení se s pracovníky. V době, kdy budou mít rodiče potřebu setkávání a navazování
nových kontaktů, nebude jim centrum neznámé a bude pro ně jednodušší se k návštěvě odhodlat.
Během docházky na Předporodní povídání byli rodiče seznámeni s programem centra a nabídkou
služeb pro rodiny s dětmi.
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4. Vykonaná práce a výsledky
Pravidelné aktvity centra v roce 2017 navázaly na osvědčený program z předešlých let. Jednalo se o tři
dny Klubů rodičů, rozdělených dle věku dítěte ( Drobínci, Drobečci a Drobci), pondělní Klubík bez
omezení věku, dva dny Hlídáčku, jehož smyslem je především podpora matek při návratu na trh práce,
a 4x do týdne Cvičení s Danou. Pokračovali jsme také v odpoledních Hrátkách s angličtnou. Mezi nové
pravidelné aktvity, které jsme v roce 2017 zavedli, patřil středeční odpolední Co-working, který rodiče
využili na práci a pracovní schůzky.
2x za rok proběhl nejen Bazárek ale i Bleší trh. Tradičně jsme ve spolupráci se společnost Duha a
Divadelním klubem uspořádali Benefční koncert pro Vašíka. Nově jsme do poraden zařadili poradnu
ekonomickou, homeopatckou a logopedické semináře. Během léta proběhly dva týdenní příměstské
tábory, které měly velký úspěch. S Centrem Bohuslava Martnů jsme spolupracovali na Poličském
kulturním létě a Skřítkování.
V lednu jsme se rozloučili s Poradnou a klubem pro těhotné a pro nastávající rodiče jsme dvakrát v roce
uspořádali cyklus besed Předporodního povídání.
Pravidelné aktvity centra v roce 2017
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Graf návštěvnost centra v roce 2017
načná část aktvit centra vychází z projektu Čas
pro rodinu, který je provozním a základním
projektem MaTami. Projekt Čas pro rodinu
oslovil v roce 2017i 173 rodin (v tomto čísle
nejsou zohledněny poradny – kromě poradny a
klubu pro těhotné byly tyto poradny anonymní.
Odborníci si vedou jen záznamy o intervencích
beze jmen. Celkem proběhlo 236 intervencí, u
kterých se domníváme, že nejméně 40 bylo
prvonávštěv, čímž by konečný počet oslovených
rodin činil 213).
Projektové a mimoprojektové aktvity
Program centra je převážně
dán projektem Čas pro
rodinu. Kromě těchto aktvit
se během roku snažíme
reagovat
na
potřeby
návštěvníků centra a jejich
podněty. Výtvarné dílny,
jazykové kluby a cvičení jsou
nedílnou součást programu,
nejsou ovšem fnancovány z
projektu.
Mezi nejoblíbenější aktvity
patří
Bazárek,
Letní
příměstské
tábory,
Logopedická poradna a
semináře. V roce 2017 jsme
obnovili
Předporodní
povídání, které bylo u zrodu
centra MaTami, a které bylo
návštěvníky pozitvně přijato.
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5. Použité zdroje
Díky dotaci MPSV v oblast podpory rodiny, díky grantu na podporu sociálních věcí z rozpočtu
Pardubického kraje a díky dotaci města Polička z oblast zdravotně sociální, bylo možné udržet činnost
centra na profesionální úrovni. Důležitým fnančním zdrojem byly i příjmy od návštěvníků centra a
příjmy z vedlejší činnost RC MaTami.
Místo a vybaveníi Jedná se o klenuté místnost v
přízemí budovy Centra Bohuslava Martnů (dále CBM)
v Poliččce. 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
spolek 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 2017 byly v centru díky projektu „Čas pro
rodinu“ zaměstnány dvě ženy na úvazek
(koordinátorka a aktvizační pracovnice), které se
během roku účastnily kurzů a školení a zvyšovaly tak
své kompetence pro činnost v centru. Celkem 34 osob bylo zaměstnáno na DPP. Dále jsme využili
pomoci dobrovolníků na pořádání populárního Bazárku a dalších aktvit.
Před Vánocemi jsme oslovili místní frmy a podařilo se nám získat prostředky na nákup vánočních dárků
pro centrum.
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6. Pracovní tým
Statutárním orgánem Spolku je Předseda Spolku. Předsedu volí členská schůze.
Orgány Spolku jsoui
❏ Členská schůze
- Je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku. Schází se podle
potřeby, nejméně však jednou za rok. Členskou schůzi svolává Předseda nebo jím pověřený člen
Rady spolku.
❏ Rada spolku v čele s Předsedou
- Rada je výkonným orgánem Spolku. Radě náleží působnost ve všech záležitostech. Rada řídí
činnost Spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi Spolku i usneseními členské
schůze. Rada zodpovídá za plnění rozpočtu, přeskoumává a schvaluje rozpočet a roční závěrku
hospodaření a závěrky publikuje v rámci Spolku, dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou
hospodářskou činnost Spolku. Rada Spolku (dále též jen „Rada“) má minimálně 7 členů. V čele
stojí Předseda. Předsedu a další členy Rady Spolku volí členská schůze na období 1 roku.
❏ Revizní komise
- Dohlíží, jsou-li záležitost Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se
stanovami a právními předpisy. Revizní komise má tři členy, které volí a odvolává členská schůze
na období 1 roku.
Revizní komise v roce 2017i
Bc. Kateřina Stodolová
Lenka Kunčíková
Kateřina Kadlecová, DiS.
Rada spolku v roce 2017i
Lenka Brennan
Bc. Kateřina Stodolová
Lída Macků
Lucie Jílková, DiS.
Kateřina Kadlecová, DiS.
Mgr. Dana Matejsková
Mgr. Hana Dalíková
Předsedkyně spolkui
Lenka Brennan
Lucie Jílková, DiS - pokladník
Eva Pazderová - účetní
Kateřina Kadlecová, DiS. - správa
webu a facebooku
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Organizační struktura ke konci roku 2017
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7. Partnerství a spolupráce
MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKAi 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, dět a mládež.
OSPOD MěÚ POLIČKAi 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. MARTINŮi pořádání jednorázových akcí, celodenní festval 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 POLIČKAi vzájemná podpora, výměna zkušenost, pořádání benefčního
cvičení
AMALTHEA o.s.i asistovaná setkávání pěstounských rodin s biologickými rodiči, centrum MaTami
nabízí zdarma své prostory pro tato setkání
SVATOJOSEFSKÁ JEDNOTA PRO POLIČKU A OKOLÍ – dohoda o spolupráci v rámci projektu
revitalizace víceúčelového areálu „ ahrady U mlýna“.
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MO AIKA POLIČKA
MC a RC KRŮČEK SVITAVY, RC LITOMYZLi úzká spolupráce při výměně zkušenost, mapování
terénu, metodické konzultace k činnost RC.
SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER - zastřešující organizace, metodická podpora centra, kampaně
POLÍČKO z.s. – nová poličská organizace pořádající festval Colour meetng – dětský koutek
DIVADELNÍ SPOLEK TYLi spolupráce při charitatvní akci “Benefční koncert pro Vašíka”
NADACE DUHA - spolupráce na pořádání “Benefční koncert pro Vašíka”
STŘEDNÍ ZKOLOU OBCHODNÍCH SLUŽEB SČMSD Polička, s.r.o.i masáže pro rodiče v rámci
psychosociálních aktvit.
DĚTSKÝ DOMOV POLIČKAi letní tábory, spolupráce při vzdělávání ve fnanční gramotnost.
Sun Drive Communicatons s.r.o.
RODINNÉ PASY - nabídka slevy na nepravidelné aktvity
Spolupracujeme s odborníky z mnoha oblast, zejména během osvětových přednášek nebo v rámci
poraden, které jsou k dispozici v našem centru.
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8. Finance a účetnictví
Převážnou část prostředků, se kterými centrum hospodaří, jsou dotace poskytnuté na projekt Čas pro
rodinu. příspěvků MPSV, Pardubického kraje a města Poličky je dotována základní činnost. Další
fnanční prostředky získává centrum z členských příspěvků, pobytného a z vedlejší činnost.
Hlavní činnost centra jsou převážně aktvity projektu Čas pro rodinu, dále cvičení, dílny, besedy, výlety
a tábory. Vedlejší činnost je pořádání Bazárku a Hlídáček.
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9. Poděkování
Velmi děkujeme všem rodinám, dětem, maminkám, tatnkům, 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. Martnů, v jehož prostorách sídlíme. Děkujeme všem spolupracujícím organizacím.
Jsme velmi vděčni za podporu našeho projektu Čas pro rodinui
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Krajskému úřadu Pardubického kraje
Městu Poličce
Velké díky patří sponzorůmi
Ravensburger Karton s.r.o.

10. Pohled do budoucna
V MaTami chceme i nadále nabízet prostor pro setkávání rodičů, prarodičů a dět. Vytvářet místo, kde
se každý návštěvník může podělit o své radost a starost a třeba i najít řešení svých problémů.
Oslovovat těhotné ženy a rodiče s malými dětmi a nabízet jim své služby. Vytvořit prostor k
seberealizaci rodičů s malými dětmi. prostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání,
psychologii. Obohatt dět o nové přátele, vztahy a zkušenost, nabízet jim prostředí vzájemné důvěry.
Pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnost mezi obyvateli a rozvoj komunity.
Spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy, úřady práce a jinými organizacemi. Hledání
fnančních zdrojů a získávání fnančních prostředků na chod „MaTami“ vlastní činnost.
I v roce 2018 budeme nabízet spoustu zajímavých aktvit, 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. I nadále budeme pokračovat v charitatvních aktvitách.
Na léto jsme naplánovali kromě dvou příměstských táboru i výlety a dílničky pro rodiče s dětmi.
Kreatvní dílny proběhnou během roku i pro samotné rodiče (výroba dekorací, šicí dílny), plánujeme
mezigenerační posezení u kávy a řemesel.
Těšíme se na Vás
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