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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.

                  

 MaTami, Karinka 4 roky
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Úvodní ohlédnutí
   Další  rok si  odškrtáváme a s  ním i  první  desetiletí existence rodinného centra v Poličce.

Ač jsme si cestičku už trochu vyšlapali,  usnout na vavřínech nemůžeme. Díky podpoře Ministerstva
práce a sociálních věcí, Pardubického kraje a Města Poličky  může MaTami nabízet rodinám na Poličsku
pestrou škálu aktivit. Řada z nich je neodmyslitelným dopoledním rituálem pro rodiče i děti. 

         Na  začátku  roku  2019  naskočila  do  rozjetého  vlaku  koordinování  aktivit  centra  Martina
Mihulková.  Ponechala  aktivity  osvědčené  a  úspěšné,  obohatila  o  nové  nápady  a  inovace,  jak  jen
rozpočet dovolil.

           Každý rok se snažíme naslouchat rodinám a reagovat na jejich potřeby a probíraná témata.
V roce 2019 se s pomocí svépomocné skupiny rodičů dětí s poruchou autistického spektra (dále jen
PAS) podařilo zorganizovat velice úspěšný informační seminář Dítě s PAS a škola s Mgr. Jaromírou
Staňkovou z Integračního centra v Pardubicích. Velmi nás potěšila účast pedagogů, asistentů i široké
veřejnosti. Problematika se dostává více do podvědomí. Více rodin i školských pracovníků se dozvídá
kam mohou přijít sdílet své problémy a pokroky s dětmi s PAS.

                Venkovní akcí nazvanou  Zahradní slavnost, která proběhla v Poličce na Zahradě U Mlýna,
jsme s rodiči a spoustou pobíhajících a lezoucích ratolestí oslavili přicházející léto a především Den dětí.
Zpívali jsme, tančili, prolézali, foukali bublinky, přebírali rýži, vyráběli nápadité klobouky jakožto symbol
slavností mateřských center pro rok 2019.

          Naše  co-workingové  středy  otevřely  prostor  pro  individuální  konzultace  s  klienty  paní
psycholožce  Mgr.  Zdeňce  Drábkové  ze  Střediska  rané  péče  v  Pardubicích  o.p.s.,  toho  času  na
rodičovské dovolené. Umožnili  jsme tak skloubit rodičovskou dovolenou s  pozvolným návratem do
zaměstnání.            

            I  přes hraniční nedostatek financí, kdy jsme byli  nuceni
rapidně snížit úvazek aktivizační pracovnici, proběhli  akce a aktivity
roku 2019 v poměrně velkém počtu. Ustáli  jsme “krizové období”
a dokonce i myšlenky na úplné uzavření MaTami. Foto je důkazem,
že  MaTami  chce  žít!  Pořízeno v  září  ve  dřezu  MaTami,  kdy  jsme
týden měli zavřeno kvůli pořádání Bazárku na Jordáně.

                         Nechť všechna semínka mají důvod vyklíčit!!!

                                                                                         Váš tým MaTami
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Předmět zprávy
          Ve výroční zprávě bychom rádi předložili, jaké činnosti a aktivity rodinné centrum MaTami
nabídlo svým klientům a široké veřejnosti v kalendářním roce 2019. Jaké máme vize a cíle. S jakým
rozpočtem jsme pracovali a kdo nás podpořil.  Přikládáme také krátká zato cenná hodnocení rodičů,
kteří se účastnili aktivit. 

                                                    Zahradní slavnost ke dni dětí, 31. 5. 2019
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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.
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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 sociální exkluze
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. Aktivity projektu
Čas pro rodinu mají preventivní a podpůrný charakter, snaží se o co nejkomplexnější pomoc rodinám
s dětmi a prevenci  sociálního vyloučení.  Rodiče mohou v centru nenásilně navazovat  nové sociální
kontakty a tím sociální izolaci předcházet. Rodiče se v centru aktivně zúčastňují aktivit, jsou seznámeni
se všemi možnostmi, jak se do dění centra zapojit, mohou pomáhat na větších akcích jako dobrovolníci,
jsou součástí dění  v  centru.  V centru probíhala druhým rokem setkání  pro rodiče dětí s poruchou
autistického spektra. 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. Současně je v rámci
projektu  spatřována  důležitost  v  síťování  služeb  a  kontakt  s  odborníky  zaměřujícími  se  na  rodinu
s dětmi. Pokud lektorka zachytí problém v rodině, dokáže rodiče přesměrovat na potřebnou službu
či  odborníka.  Díky  realizovaným  aktivitám,  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.  Díky  projektu  Čas  pro  rodinu  a  spolupráci  s  další
prorodinnými organizacemi může být poskytnuta komplexní pomoc rodině jako celku.
Cíl naplnily aktivitami:
Kluby rodičů
Setkávání rodin s dětmi s poruchou autistického spektra
Seminář Dítě s PAS a škola
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K naplnění cíle vedou i další aktivity projektu
Cílový stav:
- prostor pro setkávání rodičů na MD
- předávání zkušeností, síťování
- možnost zapojení se do aktivit centra
- širší povědomí o problematice autismu

2/ Podpora rodin v péči o děti, jejich výchově, zvyšování rodičovských dovedností
Aktivity  projektu  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.  Rodiče
získávají  povědomí  o  „jiných“  způsobech  výchovy  navzdory  výchově  autoritativní.  Aktivity  dále
informují  rodiče  o  zdravém  životním  stylu,  upozorňují  na  oblast  týkající  se  sociálních  sítí  a  jejich
nástrah. Informace o těchto tématech poskytují jak lektorky jednotlivých aktivit, tak oborníci z mnoha
oblastí týkajících se rodičovství. 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.  Zvyšování  rodičovských  kompetencí
probíhá  jak  neřízeně  „neformálně“  v  proběhu  aktivit  a  to  komunikací  rodičů  navzájem,  tak  i  při
řízených tréninkových aktivitách, kurzech.
Cíl naplnily aktivity:
Kurz - Cesta ke zdravé rodině
Tréninkové aktivity vedené odborníky a svépomocně
Besedy ( Nástup do MŠ, Pěstounská péče, První pomoc, Výživové problémy u dětí)
K naplnění cíle vedly i další aktivity projektu
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

3/ Prevence a předcházení negativních jevů v rodině, zkvalitňování rodinných vztahů
Aktivity  projektu  mají  preventivní  a  podpůrný  charakter,  působí  proti negativním  jevům v  rodině,
preventivně řeší možnosti předcházení a řešení negativních jevů v rodinách. 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 zajištěno
poskytnutí komplexní pomoci rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů). Dalším úskalím
rodinných  vztahů  může  být  komunikace  mezi  partnery,  mezi  prarodiči  a  rodiči.  Aktivity  projektu
poukazují na vliv komunikace v rodině na rozvoj osobnosti dítěte. Interaktivní komunikace v rodině má
velký vliv na rozvoj osobnosti dítěte. Poukazuje na důležitost společného trávení volného času s dětmi.
Cíl naplnily aktivity:
Kluby rodičů
Beseda Pěstounská péče
Tréninkové aktivity s psycholožkou Mgr. Monikou Čuhelovou
K naplnění cíle vedou i další aktivity projektu
Cílový stav:
- redukce negativních jevů a jejich důsledků
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- kvalitnější vztah v rodině
- širší povědomí o problematice šikany a závislostí u dětí

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” neproběhl z důvodu vytíženosti přednášející.
Matky si mohly v centru vyzkoušet novou roli díky svépomocným skupinám. Ve známem a přátelském
prostředí  vystoupily a povídaly o tématu, které je jim blízké, o které se zajímají do hloubky. Dále byl
v rámci projektu zřízen prostor pro co-working, kdy mají rodiče možnost 1x týdně využít prostor centra
pro svoji práci, pracovní schůzku s možností hlídání dítěte. Při psychosociálních aktivitách, zejména pro
rodiče  starších dětí,  budou lektorky upozorňovat  na problematiku flexibilních forem práce,  úpravy
pracovní doby, rozdělení času mezi práci a rodinu. MaTami reagovalo na problematiku návratu žen na
pracovní trh zřízením služby hlídání dětí, kterou využívají rodiče vracející se na trh práce.
Cíl naplnily aktivity:
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

5/ Poradenství
Dalším z cílů projektu je poradenství. Poradny v centru jsou nízkoprahové, anonymní a otevřené široké
veřejnosti, nejenom rodičům, kteří centrum navštěvují. V centru je nabídnuto poradenství v oborech,
které jsou spojené s rodinou. Poradny jsou prvozáchytové - ve chvíli, 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. Poradny pro pomoc rodičům s dětmi mají mj. preventivní charakter. Rodiče mají
možnost probrat svůj problém s kvalifikovaným odborníkem a tím předejít jeho prohlubování. Cílem
je nabídnout vysoce kvalifikovanou radu v oblastech, které souvisejí s rodinným životem.
Cíl naplnily aktivity:
Poradny (zdravotní, právní, psychologická, ekonomická, speciálně-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

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. V projektu
je těhotným ženám a jejich partnerům  věnován cyklus Předporodního povídání.
Rodiče,  kteří  očekávají  příchod  miminka  mají  možnost  se  na  vlastní  těhotenství,  následný  porod
a starost o potomka připravit. Druhotně jim je tímto 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
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docházky rodičů na Předporodní povídání budou seznámeni s programem centra a nabídkou služeb
pro rodiny s dětmi.
Cíl naplnily 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

7/ Informovanost - poskytování plnohodnotných informací
Rodiny, které centrum navštěvují, se mohou často potýkat s nejrůznějšími problémy (samoživitelství,
krize v rodině, problémy ve výchově dětí, šikana, ztráta bydlení, péče o člena rodiny, až po ty úplně
vážné jako je psychické a fyzické týrání). Mnohé z těchto věcí se snaží pomoci řešit poradny. Vnímáme
ale  také  potřebu  návštěvníky  i  širokou  veřejnost  informovat,  edukovat  i  další  cestou  a  to  je
prostřednictvím webových a facebookových stránek MaTami. Cílem je nastolit tato důležitá témata
široké veřejnosti. Každé téma je propagováno jak na webových stránkách centra, tak formou letáků
přímo v centru s aktuálními informacemi, s popisem daného jevu, a možnostmi jejich řešení (odkaz
na intervenční centrum - pomoc pro oběti domácího násilí).  Osvěta probíhá ve spolupráci s dalšími
organizacemi v regionu.
Cíl naplnily aktivity:
Realizace poraden
Uveřejnění informací na webu
1x měsíc/dva měsíce poukázaní na některé z daných témat na facebooku, webu a nástěnce v centru.
K naplnění cíle vedou i další aktivity projektu
Cílový stav:
- Informovanost o podobách domácího násilí, jak situaci řešit a kde hledat pomoc
- Informovanost o aktuálních benefitech pro samoživitele
- Informovanost o problematice gender gap a další, dle aktuálních témat

         Předporodní povídání                        Tréninková aktivita                        Cesta ke zdravé rodině 
          s MUDr. D. Juklovou                 s psycholožkou M. Čuhelovou
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Vykonaná práce 
Druhým  rokem  probíhala  pravidelná  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 jsme  za finanční
podpory Města Poličky, MUDr. Dobiášové a Martina Pazdery a s pomocí rodičů uspořádali  seminář
s názvem Dítě s PAS a škola vedeného Mgr. Jaromírou Staňkovou z Rodinného integračního centra
v Pardubicích. Účast pedagogů, asistentů I rodičů nás velice potěšíla.

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. 
Angličtině pro malé děti jsme věnovali  dvě výživná setkání  s  poličskou rodačkou Pavlou Hájkovou.
Její hravá výuka angličtiny Billy´s English World “testovaná” na vlastních třech dětech zapojila i rodiče. 

Bazárek se rok od roku těší stoupající popularitě. Velký úspěch měly i příměstské tábory vždy
plně obsazeny.  Dílnami a dětskými koutky  jsme se spolupodíleli na Poličském kulturním létě, z dalších
letních akcí proběhly např. Čas pro neobyčejné zážitky ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů
a Blešmark s Pustou Rybnou. Úplnou novinkou s velkým ohlasem se stalo atelierové focení dětí, kdy
jsme si oboustraně akci užívali. Vzniklo na 2000 snímků.

         Billy´s English World                             Dítě s PAS a škola                           Letní příměstský tábor

      Čas pro neobyčejné zážitky                                Bazárek                                            Hlídáček
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Projekt Čas pro rodinu oslovil:
v roce 2019: 165 jednotlivých rodin, 

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 217 lidí ( jsou započítány I děti, např. Logopedická poradna 
a semináře), což představuje odhadem 45 rodin.

Ateliérové focení v MaTami
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Návštěvnost
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Použité zdroje
Udržet činnost centra na úrovni  je možné díky dotaci  MPSV a Pardubického kraje v oblasti

podpory rodiny, díky grantu z rozpočtu  Města Poličky.
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 2019  bylo v  centru evidováno  19 osob na DPP
a  4  lektorky,  které  aktivitu  fakturují.  Dále  jsme  využili  pomoci  dobrovolníků  na  pořádání  stále
populárnějšího Bazárku a dalších projektových i mimo projektových aktivit.    
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Organizační struktura 2019

Rada spolku:                                                                        
Bc. Kateřina Stodolová
Ludmila 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
Pro MaTami je velice důležité spolupracovat s dalšími institucemi v ORP Polička a blízkém okolí.
Hlavní je zejména návaznost pro cílovou skupinu centra.

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 v rámci Poličského kulturního léta, 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
AMALTHEA o.s.: 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 „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. – poličská organizace pořádající festival Colour meeting – dětský koutek
DIVADELNÍ SPOLEK TYL: spolupráce při charitativní akci “Benefiční koncert pro Vašíka”
Společnost DUHA - spolupráce na pořádání “Benefiční koncert 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  aktivity
EKOZAHRADA JABLÍČKO - spolupráce při příměstských táborech.
EUROKLÍČE - výpůjční místo euroklíčů pro rodiny s dětmi do 3 let věku.
STŘEDISKO RANÉ PÉČE V PARDUBICÍCH O.P.S. - poskytnutí prostoru MaTami pro individuální
konzultace s klienty.

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, 
focení a tábory. Vedlejší činností je pořádání Bazárku a Hlídáček.
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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 a dárcům:
 ABPLAST s.r.o.

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

        Svatojosefská jednota Polička z. s.
Městská knihovna Polička

Monika Zachrlová
Family´s

MUDr. Dobiášová
MUDr. Daniela Juklová
Martin a Eva Pazderovi

Pavel a Monika Kučerovi

Děkujeme též našim drahým polovičkám za psychickou podporu, trpělivost a shovívavost.
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Pohled do budoucna
V MaTami  chceme nechat  dveře  otevřené  rodinám,  být  součástí  jejich  příběhů a  prožitků,

vytvářet bezpečné prostředí, kde se podělí o své radosti a starosti  Jsme rádi, že se k nám rodiče vracejí
a budeme dělat vše pro to, aby tomu bylo i nadále.

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 rok 2020 jsme naplánovali pestrý program pro všechny generace. Z kurzů stojí za zmínku
např.  Trénování paměti či Kurz rodičovských dovedností, z besed potom Výživové problémy u dětí,
beseda Závislosti z pohledu terapeuta, Dítě s ADHD, První pomoc při úrazech dětí. A místo bude i pro
maminky, jimž dáme prostor seznámit ostatní s tématy, o která se zajímají (šátkování, látkové pleny,
semínkaření, ruční práce, …). Na léto jsme naplánovali kromě tří příměstských táborů i výlety a dílničky
pro rodiče s dětmi. Kreativní dílny proběhnou během roku i pro samotné rodiče (výroba dekorací, ARTE
večery).

Těšíme se na Vás !!!
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Návštěvníci o nás napsali

Rodinné centrum Matami jsem objevila před
dvěma lety, když jsme se do Poličky

přistěhovali a byla jsme z jeho aktivit nadšena.  
Byl to pro mě prostor, kde se setkat

 s maminkami se stejně starými dětmi, navázat
nová přátelství a hlavně pro mou starší ( tehdy
1,5 letou) dceru to byl způsob  první socializace

v malém kolektivu dětí. Rádi navštěvujeme
dopolední aktivity, starší dcera má velmi ráda

středeční Hlídáček, kde si může vyzkoušet
dopoledne bez maminky, s tetou Lídou, která

to s dětmi opravdu umí a obě dcery ji mají
velmi rády a těší se na ni. Moc fajn jsou také
oslavy roku pořádáné pro děti např. Den dětí,
Helloween, vánoční besídka. Já sama jsem si

velmi užila program pouze pro ženy např.
Arteterapeutické večery. Využili jsme

logopedické poradny pro starší dceru, s mladší
pravidelně navštěvujeme poradnu

psychomotorického vývoje. Matami je prostě
skvělé, nabízí pestrý program aktivit pro děti

 a poskytuje užitečné služby a poradny 
 pro maminky. Jsme moc rádi, že tu je:-)

Gabča Víchová, dcery 3 a 1 rok

Rodinne centrum matami navstevujeme bez mala 2
roky. Matami jsme si se synem velmi oblibili. Libi 

se nam predevsim kratky program v nasem kurzu, 
kde se ucime nove rikanky a zpivame si. 

Navštívíli jsme i seminar anglictinu pro nejmensi. 
Velmi oceňuji zdravotní poradnu v rámci kurzu. 

K. T., syn 2,5 roku

Nejvíce jsem ocenila možnost v centru nakojit,
přebalit a to i mimo aktivitu určenou pro mimina.
Moc se nám líbili dilnicky a váš přátelský přístup

a možnost si prostě pokecat.

 Káťa Králová, synové 5 a skoro 1 rok
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Do mateřského centra MaTami chodíme se
synem cca 1 rok. Většinou na částečně

organizované dopolední aktivity. Já i syn
jsme moc spokojení, neboť se mu líbí

společné aktivity s jinými dětmi a poté         i
samostatné využití prostoru a hraček, které
jsou nové, takže zajímavé. Potěšil mě určitě
domácký přístup, neboť od první návštěvy

se tam cítím jako doma. Občas jsem využila
i službu hlídáčku což mi několikrát velice

pomohlo. Myslím, 
že MaTami je i pro mne velikou inspirací,
neboť se tam scházíme různé maminky 

s různými názory, návody, nápady,
inspiracemi a vzájemně si je předáváme 

i pomáháme.
Moc děkuji holkám, neboť vidím jejich

upřímnou a aktivní snahu vytvořit něco
příjemného a smysluplného.

 Šárka Švandová a syn 2 roky
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