
VÝROČNÍ ZPRÁVA

2018

1



Rodinné centrum MaTami
Kontaktní a identifikační údaje:

Název:  MaTami, centrum pro rodinu z.s.

Sídlo/doručovací adresa:  Svépomoc 178, 572 01 Polička

Provozovna: Centrum Bohuslava Martinů, Tylova ulice 114, 572 01 Polička

Číslo a datum registrace: 25. 6. 2009, VS/11-1/76 043/09-R

IČO: 26554071

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 115-3398560297/0100

Kontakt: Lenka Brennan, statutární zástupkyně

Telefon:   737 964 913

 e-mail: matami@matami.cz,  www.matami.cz,  

Facebook:  MaTami, centrum pro rodinu  z.s.

                   Drobínci, červen 2018
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Úvodní ohlédnutí
Uplynulý rok 2018 v RC MaTami byl velmi přínosný a plný radostných událostí.  Díky podpoře

projektů vypsaných na Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pardubický kraj a Město Poličku mohlo
MaTami uspořádat velké procento naplánovaných projektových akcí. Mezi již zaběhlé kluby rodičů pro
nejmenší děti 0-3 roky, odborné poradny, předporodní besedy, tréninkové aktivity a jiné příležitostné
kurzy,  semináře  a  tématické  svépomocné  skupiny  přibyly  nově  svépomocné  skupiny  rodičů  dětí
s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) a rodičů dětí s potravinovou alergií. Tyto problémy jsou
v dnešní společnosti velmi rozšířeny a čím dál  vice probírány.  Nabídli  jsme proto rodičům I dětem
místo, kde se mohou pravidelně setkávat a sdílet své zkušenosti, postřehy, rady, případně recepty.
Rodiče mají možnost 1x měsíčně využít prostory centra, u kávy probrat vše potřebné a přitom nechat
děti  prozkoumat  všechna  zákoutí  dětské  herny.  Vybavení  centra  rozšiřujeme  o  didaktické  hračky
vhodné zvláště pro děti  s PAS. V měsíci  dubnu ke Světovému dni zvýšení povědomí o autismu se
manželé Juklovi z Poličky ujali povídání o tomto tématu a vlastních zkušenostech se svým synem s PAS.

Naše rodinné centrum se již 5. rokem spolupodílelo na pořádání  benefičního koncertu  pro
Vašíka,  chlapečka z našeho regionu,  kterého postihla dětská mozková obrna.  Na jeho rehabilitační
pobyt se nám podařilo přispět 40.000 Kč.

Touha propojit generace a strávit tak poklidný čas s blízkými nás vedla k uskutečnění tvořivých
dílen Kafe s babičkou, kde získala prostor nejenom tvorba, ale I povídání historek a předávání cenných
rad od zkušených žen.

Kurzy Rozvoj emoční inteligence dítěte a pokračovací Kurz rodičovských dovedností II. naplnili
zvědaví  rodičové  I  prarodičové  a  bedlivě  poslouchali  naši  oblíbenou  psycholožku  Mgr.  Moniku
Čuhelovou. Jak porozumět emocím dítěte, jak naslouchat, respektovat a být respektován, nastavování
hranic a mnoho dalšího. Těší nás její spolupráce nejen na kurzech, ale také na tréninkových aktivitách
v rámci klubu rodičů.

Dlouhé přípravy na zářijovou  Burzu Filantropie se vyplatily.  Projekt zaměřený na modernizaci
centra Vybavit IT MaTami byl podpořen divokou kartou od firmy ABPLAST s.r.o. Mohli jsme tak pořídit
nový pracovní notebook.

V druhé polovině roku 2018 se nám začala rodit nová pokračující generace MaTamáčků a to
z řad zakladatelek centra a věrných dobrovolnic, aktivních členek. Vítáme tímto mrňousky na světě
a věříme, že budou pokračovat ve šlépjejích svých úžasných maminek.

Podzimní čas nám odvál letitou koordinátorku centra, Lenku Brennan, která vnesla do chodu
mnoho  prospěšných  změn,  úsměvných  situací,  pochopení,  empatie  a  samozřejmně  i  spletitých
anglických výrazů. Děkujeme za její práci srdcem.
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         Na její místo usedla jedna z aktivních členek MaTami, Martina Mihulková, jež od prvopočátku
vzniku centra navštěvovala se svými dětmi aktivity, poté I vedla tvořivé dílny pro maminky, působila
v centru jeden rok jako pomocná síla VPP. Rodinné centrum jí tak poskytlo cestu osobního rozvoje po
návratu do práce po rodičovské dovolené.

Nechť sny se stávají skutečností a to nejen v MaTami !!!

Váš tým MaTami

Masáže miminek, květen 2018
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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 2018. Jaké máme vize a cíle.
S jakým rozpočtem jsme pracovali a kdo nás podpořil.  

  

    

                             Drobci Příměstský tábor

Bazárek, září 2018
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Vize a poslání
V  rodinném  centru  MaTami  se  zaměřujeme  na  posilování  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  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.   
           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.  

Naše  aktivity  nejsou  cíleny  na  jednu  úzce  vymezenou  skupinu  rodin,  ale  všechny  rodiny
s malými dětmi 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.
Ohledně hrazení pobytného rodiči je v odůvodněných případech možná individuální domluva, např.
doporučením orgánu SPOD, poté rodina pobytné nehradí.
Rodič, rodiče nebo prarodiče se daných aktivit za doprovodu odborného pracovníka aktivně účastní.
Rodiče (prarodiče) mohou při  aktivitách projektu nenásilně navazovat  nové sociální  kontakty,  nová
přátelství a tím sociální izolaci předcházet. Návštěvníci jsou seznámeni se všemi možnostmi, jak se do
dění centra zapojit, mohou pomáhat na větších akcích jako dobrovolníci, jsou součástí dění v centru.

                 

                                       Kurz rodičovských dovedností, říjen 2018
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Naše cíle a činnost organizace

Hlavní  cíl  MaTami  je  poskytnout  komplexní  pomoc  rodině  jako  celku  na  Poličsku.  Podcíle  jsou
nastaveny tak, aby korespondovaly s dotačním titulem a zároveň zohledňovali potřeby cílových skupin.

1/ Aktivizace, prevence sociálni exluze
Aktivity mají preventivní a podpůrný charakter, snaží se o co nejkomplexnější pomoc rodinám s dětmi
a prevenci sociálního vyloučení.
Cíl je naplňován aktivitami:
Kluby rodičů, Setkávání rodin s dětmi s poruchou autistického spektra.
K naplnění cíle vedou i další aktivity jako tvořivé dílny, kondiční cvičení apod.
Cílový stav:
- prostor pro setkávání rodičů na MD
- předávání zkušeností, síťování
- možnost zapojení se do aktivit centra

2/ Prevence a předcházení negativních jevů v rodině, zkvalitňování rodinných vztahů
Aktivity mají preventivní a podpůrný charakter, působí proti negativním jevům v rodině, preventivně
řeší  možnosti  předcházení  a  řešení.  Umožňují  rodiny  poznávat  dlouhodobě  a  navíc  v  přirozeném
prostředí. Aktivity poukazují na vliv komunikace v rodině, na rozvoj osobnosti dítěte.
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Interaktivní komunikace v rodině má velký vliv na rozvoj  osobnosti dítěte. Poukazuje na důležitost
společného trávení volného času s dětmi.
Cíl naplňují aktivity:
Kurz rodičovských dovedností II., Seminář – Rozvoj emoční inteligence u dětí, odborné poradny.
 K naplnění cíle vedou i další aktivity  - příměstské tábory, výlety.
Cílový stav:
- redukce negativních jevů a jejich důsledků
- kvalitnější vztah v rodině

3/ Podpora rodin v péči o děti, jejich výchově, zvyšování rodičovských dovedností
Aktivity  usilují  o  zvýšení  rodičovských  kompetencí,  prohlubují  vlastnosti,  dovednosti,  schopnosti
a znalosti, které rodič uplatňuje při výchově a ovlivňování dítěte a jeho vývoje. 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.  Zvyšování  rodičovských
kompetencí probíhá jak neřízeně „neformálně“ v proběhu aktivit a to komunikací rodičů navzájem, tak
i při řízených tréninkových aktivitách, kurzech.
Cíl naplňují aktivity:
Kurz - Cesta ke zdravé rodině, Tréninkové aktivity vedené odborníky, Kurz respektujícího rodičovství,
Besedy ( Nástup do MŠ, Školní zralost, Začít spolu, Pěstounská péče, První pomoc).
K naplnění cíle vedou i další aktivity – svépomocná skupina rodičů dětí s potravinovou alergií nebo
s PAS.
Cílový stav:
- rodiče mají informace o výchově dětí, učí se novým dovednostem a cestám ve výchově
- rodiče vyhledávají informace týkající se výchovy dětí
- rodiče znají cesty ke zdravé rodině

4/ Poradenství
Poradny v centru jsou nízkoprahové, anonymní a otevřené široké veřejnosti, ne jenom rodičům, kteří
centrum  navštěvují.  V  centru  je  nabídnuto  poradenství  v  oborech,  které  jsou  spojené  s  rodinou.
Poradny jsou prvozáchytové - ve chvíly,  kdy odborník zjistí, že je problém hlubší, odkazuje na další
služby v regionu. Odborníci, kteří poradny vedou, jsou regionu znalí a ví, kam rodiče dále směřovat.
Cíl naplňují aktivity:
Poradny  (zdravotní,  právní,  psychologická,  ekonomická,  laktační,  pedagogická,  psychomotorického
vývoje, homeopatická, logopedická), Logopedické semináře.
Cílový stav:
- rodiče ví kam se obrátit pro radu s problémem týkajícím se rodinných záležitostí
- poradenství otevřené široké veřejnosti
- náprava řečových problémů

5/ 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” 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). Matky si v centru mohou 
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vyzkoušet  novou  roli  díky  svépomocným  skupinám.  Ve  známem  a  přátelském  prostředí  mohou
vystoupit a povídat o tématu, které je jim blízké, o které se zajímají do hloubky. Dále byl zřízen prostor
pro  co-working,  kdy  mají  rodiče  možnost  1x  týdně  využít  prostor  centra  pro  svoji  práci,  pracovní
schůzku, s možností hlídání dítěte.
Cíl naplňují aktivity:
Kurz - Chystíme se na přijímací pohovor, Svépomocné tréninkové aktivity, Co-working,
Beseda v rámci právní poradny ''Návrat do práce po MD''
Cílový stav:
- připravenost žen na hledání nového zaměstnání
- znalost práv a povinností matky po návratu do práce po MD
- využití prostoru centra matkami na pracovní schůzky a práci s možností hlídání dětí

6/ Podpora a vzdělávání v těhotenství
Podpora a vzdělávání těhotných matek a jejich partnerů je důležitou součástí projektu. Město Polička
nemá vlastní porodnici. Těhotné ženy dojíždí do Svitavské nebo Novoměstské porodnice. Těhotným
ženám a jejich partnerům byl věnován cyklus Předporodního povídání.
Cíl naplňují aktivity:
Předporodní povídání
Cílový stav:
- rodiče mají informace o průběhu těhotenství, porodu a péči o novorozeně
- rodiče ví o komplexní nabídce centra pro rodiny s dětmi

Svépomocná skupina – Potravinové alergie , květen 2018
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Vykonaná práce a výsledky
V roce 2018 jsme zavedli  pravidelné setkávání  rodičů  dětí s  poruchou autistického spektra

a dětí s potravinovou alergií. Tzv. Svépomocné skupiny se mezi rodiči velice ujaly. Nebízejí prostor pro
sdílení zkušeností, rad, možností příspěvků, případně I výměně receptů. V dubnu 2019 bychom rádi
navázali  seminářem s názvem Dítě s PAS a škola vedeného Mgr. Jaromírou Staňkovou z Rodinného
integračního centra v Pardubicích, zacílen bude zejména na pedagogy, asistenty i rodiče.

Často  využívaný  Hlídáček  slouží maminkám např.  při  návratu  na trh  práce,  ale  maminky jej
mohou libovolně využívat I k pohlídání svých dětí při svých povinnostech a aktivitách. 
Hrátky s angličtinou v druhém půlroce již neproběhly a to z důvodu odchodu naší lektorky do jiného
zaměstnání.

Bazárek se rok od roku těší stoupající popularitě. Velký úspěch měly i příměstské tábory vždy
plně  obsazeny.   Dílnami  a  dětským  koutkem  jsme  se  spolupodíleli  na  Poličském  kulturním  létě,
z dalších letních akcí proběhly např. Čas pro neobyčejné zážitky ve spolupráci s Centrem Bohuslava
Martinů a Táta frčí ve spolupráci se SVČ Mozaika.  

                                Klub rodičů - Drobečci
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   Projekt Čas pro rodinu oslovil:  
v roce 2018: 153 jednotlivých rodin, v roce 2017: 173 jednotlivých rodin,

v roce 2016: 178 jednotlivých rodin, v roce 2015: 189 jednotlivých rodin,

v roce 2014: 167 jednotlivých rodin,  v roce 2013: 111 jednotlivých rodin.

      V tomto počtu rodin nejsou zohledněny poradny –  tyto poradny  jsou anonymní.
 Odborníci si vedou jen záznamy o intervencích beze jmen.

 Bezplatné poradny za rok využilo 246 lidí ( jsou započítány I děti, např. Logopedická poradna 
a semináře), což představuje odhadem 45 rodin.

12



 
        Ve druhé polovině roku zpestřily náš program Arte večery – sebepoznávací kurz s arteterapií.
Jednalo se o cyklus 8 večerů, kde si ženy vyzkoušely různé techniky a dozvěděly se něco více o sobě
samé. V nastávajícím roce bychom rádi s Arte večery pokračovali.

Novinkou byla podzimní Halloween party pořádaná v Divadelním klubu, kde se to strašidelnými
maskami jenom hemžilo. Děti měly možnost vyrábět v dílničkách, nechat si pomalovat obličej, zvěčnit
se ve fotokoutku. Všichni dětští účastníci dostali nemalou odměnu.  

Halloween party, říjen 2018
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Návštěvnost
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Použité zdroje
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 dota
Prostory MaTami se nachází v klenutých místnostech přízemí budovy Centra Bohuslava Martinů

(dále CBM) v Poliččce. Sál o velikosti cca. 50 m2 volně navazuje na menší místnost 18 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 sdružením MAS POLIČSKO z.s. -
Místní akční skupina.

Od roku 2016 můžeme v centru díky projektu „Čas pro rodinu“ poskytnout dva úvazky – pro
koordinátorku a aktivizační pracovnici. Zaměstnankyně se během roku účastní kurzů a školení a zvyšují
tak  své kompetence pro činnost  v centru.  V roce 2018 byla do centra přijata na 12 měsíců jedna
zaměstnankyně z Úřadu práce na VPP a 25 osob na DPP. Dále jsme využili pomoci dobrovolníků na
pořádání stále populárnějšího Bazárku a dalších projektových I mimo projektových aktivit.    
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Organizační struktura

Rada spolku:                                                                        
Bc. Kateřina Stodolová
Lída Macků
Lenka Kunčíková
Kateřina Kadlecová, DiS.
Martina Mihulková
Mgr. Hana Dalíková
Lenka Brennan

Revizní komise:
Bc. Kateřina Stodolová
Lenka Kunčíková
Kateřina Kadlecová, DiS.

Pokladník:
Lenka Brennan

Předsedkyně spolku:  
Lenka Brennan

Ekonomicko – provozní úsek:
Bc. Eva Pazderová, DiS.
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Partnerství a spolupráce
MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA: spolupráce při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb Města

Poličky pro rok 2013 - 2016. Spolupráce na návázní 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 spolupráce

 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 – spolupráce na akcích – např. Táta frčí

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

POLÍČKO z.s. –  poličská organizace pořádající festival Colour meeting – dětský koutek

DIVADELNÍ SPOLEK TYL: spolupráce při charitativní akci “Benefice pro Vašíka”

DĚTSKÝ DOMOV POLIČKA: letní tábory, spolupráce při vzdělávání ve finanční gramotnosti.

Sun Drive Communications s.r.o. - RODINNÉ PASY - nabídka slevy na nepravidelné activity

Spolupracujeme s odborníky z mnoha oblastí, zejména během osvětových přednášek nebo v rámci

poraden, které jsou k dispozici v našem centru.
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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.

        Letní příměstský tábor 2018
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Poděkování
      Děkujeme především dětem, maminkám, tatínkům, prarodičům, kteří podpořili svou účastí naše
akce a dodali nám sílu pokračovat dál. Děkujeme našim spolupracovníkům, přednášejícím a lektorům
za  zajištění  bezproblémového  chodu  centra,  besed,  seminářů  a  poraden.  Velké  díky  patří
dobrovolníkům, zejména na Bazárku, letních dílnách a svépomocných skupinách, 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 Polička.

 Velké díky patří sponzorům:
 ABPLAST s.r.o.

        Ravensburger Karton s.r.o.
        MEDESA s.r.o. Ing.

        Svatojosefská jednota Polička z. s.
Divadelní klub Polička
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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.  Jsme rádi, že se k nám rodiče vracejí a budeme dělat vše pro to, aby tomu bylo i nadále.

V roce 2019 budeme nabízet spoustu zajímavých aktivit, výletů i kurzů. Jednou z našich vizí je
posílit  rodinu  a  podpořit  zkvalitňování  vztahů  nejen  mezi  rodiči  a  dětmi,  ale  také  mezi  partnery.
Seznámit je formou přednášek s různými tématy, která souvisejí s rodičovstvím a rodinným životem.
Pro těhotné maminky budeme pořádat Předporodní povídání, což je soubor 6 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, ARTE večery).
 Z kurzů stojí za zmínku kurz Emoční inteligence a Kurz umění komunikace, z besed potom Výživové
problémy u dětí, beseda o školní výuce Začít spolu. A místo bude i pro maminky, jimž dáme prostor
seznámit ostatní s tématy, o která se zajímají (šátkování, látkové pleny, semínkaření, ruční práce, ...)

Těšíme se na Vás !!!
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