
 MaTami, centrum pro rodinu z. s. 



Jsme komunitní, multgenerační, poradenské, výchovné, vzdělávací
 rodinné centrum.

Kdo jsme



V průběhu let 2009 – 2018 jsme zaměstnali na DPP 153 zaměstnanců. 

Od roku 2014 máme na HPP dva úvazky v rámci projektu čas pro rodinu, a také 
díky vlastním aktvitám.

A od roku 2015 využíváme nabídky ÚP, díky které jsme měli možnost 
zaměstnat již 3 osoby na VPP. 

O NÁS

Zaměřujeme se na rodiny s dětmi, nastávající rodiče, prarodiče starající se o 
vnoučátka a ostatní, kterým je tématka rodinného centra blízká.

V průběhu roku, nás navštví více jak 200 rodin.
Jsme členem sítě MC. 

Tým rc matami



Za to, že jsme, ale děkujeme především dětem a našim dobrovolníkům.

,,Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje."
Saint Antoine De Exupéry



historie

  MaTami, centrum pro rodinu, z. s., 
vzniklo ve spolupráci maminek na rodičovské dovolené v roce 2009.

Název MaTami je spojením tří slov: MÁMA – TÁTA - MIMI 



Více informací o nás, našich aktvitách, členství, programu, atd.
najdete na webových stránkách:

www.matami.cz

FB: MaTami, centrum pro rodinu z. s.



 AKTIVITY V RC MATAMI

Centrum je otevřeno každý všední den, příležitostně ve večerních hodinách a o 

víkendech.





 DOPOLEDNÍ KLUBY RODIČŮ



Homeopatcká
Laktační
Logopedická
Logopedické semináře 
Právní 
Zdravotní
Pedagogická
Psychologická
Psychomotorického vývoje
Ekonomická

Poradny jsou anonymní a nízkoprahové, není nutné se objednávat, ale je 
možné se na ně domluvit předem. 

Všechny poradny jsou vedeny  odborníky vystudovanými v oboru.
Tyto odborné poradny hradíme z projektu Čas pro rodinu. 

ODBORNÉ PORADNY



PŘEDNÁŠKY, BESEDY, VZDĚLÁVACÍ AKCE



RŮZNÉ DRUHY KURZŮ / SVÉPOMOCNÉ SKUPINY



HLÍDÁČEK S PROFESIONÁLNÍ CHŮVOU LÍDOU



 CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ / TĚHOTNÉ S TRENÉRKOU DANOU



ORGANIZUJEME / POŘÁDÁME: BLEŠÍ TRHY



JARNÍ A PODZIMNÍ BAZÁREK



VÝLETY PRO RODINY S DĚTMI



 

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ



 
DĚTSKÉ KOUTKY NA MULTIKULTURNÍCH AKCÍCH 



 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI



 CHARITATIVNÍ PROJEKTY

 



               
Hlavní charitatvní projekt

Benefční koncerty na podporu
předčasně narozeného osmiletého

chlapce s onemocněním 
pohybového

aparátu.

Cílem projektu je pomoci sehnat
alespoň část fnančních prostředků 

na
uhrazení lázeňského pobytu, který

nehradí pojišťovna, ale je velmi
potřebný a i významný pro léčbu

chlapce.

Od roku 2013 jsme Vašíkovi
předali částku ve výši

cca 160 000 Kč.



Aktiity p㨆rojekktu Čas  p㨆ro rodinu (iětšiinas asktiit cekntras䐐 j ou p㨆odp㨆ořekny z dotasčnního
p㨆rograsmu Rodinas as ochrasnas p㨆rái dět MPSV, dálek Pasrdubickým krasjekm, mě tekm

Poličnkou as RC MasTasmi.

Sp㨆olup㨆rascujekmek:

Centrum B. Martnů, OSPOD MěÚ Polička, MěÚ Polička, Oblastní charita Polička,
Amalthea z. s., MC a RC Krůček Svitavy z. s., SVČ Mozaika Polička, Svatojosefská

jednota Polička z. s. a další...

SPOLUPRACUJEME A PODPORUJÍ NÁS
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