
1



MaTami, centrum pro rodinu z.s.
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.
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Úvodní ohlédnutí
        Rok 2021  odstartoval uzamčenými vraty rodinného centra MaTami. Asi nikdo nepředpokládal,
že  vládní nařízení dovolí otevřít až v květnu a přesto ješte s omezením.  Vzdělávací aktivity ve skupině
do 3 osob mohly probíhat od 4. 5., poté od 17. 5. se vnitří prostory otevřely pro skupinu 10 osob avšak
s  podmínkou  prokázání  negativního  testu  na  Covid.  Tato  doba  dala  vzniknout  záznamům  besed
s  odborníky  Mgr.  Pavlem  Šimonem  beseda  Pěstounství  a  MUDr.  Danielou  Juklovou  beseda  První
pomoc při úrazech dětí. Záznamy jsou trvale ke zhlédnutí na webu MaTami.  Probíhaly online poradny
a to přes platformu Skype nebo Messenger.  

       Poté,  co  situace  dovolila  a  odvážní  otestovaní  jedinci  přišli  mezi  nás,  jsme  si  s  Kateřinou
Dobiášovou  upekli  kváskový  chléb  v  rámci  Cesty  ke  zdravé  rodině,  Jitka  Macenauerová  připravila
Povídání o dospívání či večery s arteterapií, Monika Čuhelová mohla dokončit z předchozího roku Kurz
rodičovských dovedností, probíhaly i tradiční akce jako kluby rodičů, hlídáček, svépomocné skupiny,
poradny, co-working, besedy. Účast na akcích byla značně menší. Lidé nechodili do kolektivu ze strachu
šíření covidu, odmítali se opakovaně testovat, hradit testování a stále se prokazovat.

             Letní prázdninový čas naplnily tři příměstské tábory, kde nám byly nápomocny dvě praktikantky
Nikol  Kábelová  a  Anna  Kosíková.  Děti  si  užily  Ekozahradu  Jablíčko,  interaktivní  výstavu  v  Radnici,
Sváťovu stezku, návštěvu statku ve Stašově a rodinné farmy v Jedlové, bowling, malování na obličej,
vyrábění a mnoho dalšího. Spolupodíleli jsme se s Centrem Bohuslava Martinů na letních dílnách pro
děti,  se  spolkem  Políčko  z.s.  na  dětském  koutku  při  festivale  Colour  meeting.  Výletní  dopoledne
na Sváťovu stezku ve Svitavách, na lanový park v Borové, Poličskou přehradu nebo na dětské hřiště
Máneska jsme strávili  za doprovodu nemalého počtu malých I  velkých turistů.  Přidaly se maminky
s dětmi v kočárech, babičky s vnoučaty, ale také třeba děti školou povinné.

       Na  podzim  proběhl  cyklus  besed  Předporodní  povídání.  Nastávající  rodiče  mohli  probrat
s  odborníky  témata  kolem  porodu,  šestinedělí,  kojení,  manipulace  s  dítětem.  Také  proběhl  Kurz
trénování paměti, který přivedl do našich prostor generaci seniorů.

          Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Pardubického kraje a Města Poličky  mohlo
MaTami nabízet rodinám na Poličsku pestrou škálu aktivit. A to i v online podobě při uzavření centra
z vládních nařízení.

           Při ohlédnutí na  uplynulý rok, rok 2021, jsme nesmírně rádi, že se MaTami  po dlouhém uzavření
opět stalo místem,  kde rodiče  i  prarodiče rádi  tráví  svůj  čas  s  dětmi,  zajímají  se  o dění,  přinášejí
podněty pro zlepšení chodu centra,  pomáhají na akcích jako dobrovolníci. MaTami začíná zase žít,
s malým stínem strachu v zádech, ale velkým světlem před sebou.

Aneb jak řekl Dalajláma:

„Když se člověku zdá, že všechno jde špatně, pokouší se do jeho života proniknout něco zázračného.”

                                                                                                              Za tým MaTami
                                                                                                             Martina Mihulková
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Předmět zprávy
          Předkládáme činnosti a aktivity rodinného centra MaTami, které nabídlo svým klientům a široké
veřejnosti v kalendářním roce 2021. Zmiňujeme naše vize a cíle, s jakým rozpočtem jsme hospodařili,
kdo nás podpořil. Přikládáme také návštěvnost a fotodokumentaci.

                                                                      Kluby rodičů s dětmi, 2021
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Poslání a cíle
Projekt je tvořen i  na základě  dvanácti leté zkušenosti pracovníků MaTami, práce s komunitou

rodin  s  malými  dětmi  na  Poličsku  a  z  analýz  dotazníkových  šetření,  které  jsou  návštěvníky  centra
pravidelně vyplňovány a pracovním týmem vyhodnocovány. Na základě poptávky probíhají již čtvrtým
rokem v rámci projektu setkávání pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra či setkávání rodičů s
dětmi s potravinovými alergiemi. 

 Hlavní cíl projektu Čas pro rodinu je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku na Poličsku.
Podcíle projektu jsou nastaveny tak, aby korespondovaly s dotačním titulem a zároveň zohledňovaly
potřeby cílových skupin.

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.
           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.
V odůvodněných případech je  možná individuální  domluva hrazení  pobytného,  např.  doporučením
orgánu SPOD, poté rodina pobytné nehradí. .                 
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1/ 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  čtyř  přednášek  Předporodního  povídání
s  dětskou  lékařkou,  lékařkou  se  specializací  gynekolog-porodník,  laktační  poradkyní,  dětskou
psycholožkou, v návaznosti potom svépomocná skupina vedená maminkami s dlouholetou zkušeností
se  šátkováním.  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 docházky na Předporodní  povídání budou rodiče seznámeni s programem centra
a nabídkou služeb pro rodiny s dětmi. 

Cíl naplnily aktivity:
-  cyklus  besed  Předporodní  povídání  o  kojení,  porodu,  správné  manipulaci  s  miminkem,  péči
o novorozence s kvalifikovanými odborníky
- svépomocná aktivita Šátkování

Cílový stav:
- rodiče mají informace o průběhu těhotenství, o fyzických změnách s tím spojených, porodu a péči
o novorozeně
- rodiče jsou obeznámeni o komplexní nabídce centra pro rodiny s dětmi

2/ Poradenství vedená kvalifikovanými odborníky
Dalším z cílů projektu je poradenství. Poradny v centru jsou bezplatné, anonymní a otevřené široké
veřejnosti, nejen rodičům, kteří centrum navštěvují. Odborníci si vedou intervence beze jména, pouze
zaznamenají  řešené téma a čas, po který poradenství probíhalo. 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 a jeho zlepšením.

Cíl naplnily aktivity:
Poradny zdravotní,  právní,  sociální,  ekonomická,  speciálně-pedagogická,  psychomotorického vývoje,
homeopatická, logopedická

Cílový stav:
- rodiče ví kam se obrátit pro radu s problémem týkajícím se rodinných záležitostí
- nízkoprahové poradenství otevřené široké veřejnosti
- náprava řečových problémů
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3/ 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 odborníci 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  průběhu aktivit,  a  to  komunikací  rodičů  navzájem,  tak  i  při
řízených tréninkových aktivitách, kurzech, workshopech. Doplňková služba Hlídáček umožňuje rodičům
navštívit kurzy, besedy, workshopy, zatímco jejich dítě si spokojeně hraje v herně za dozoru školené
chůvy.

Cíl naplnily aktivity:
- tréninková aktivita - Cesta ke zdravé rodině
- tréninková aktivita s psycholožkou Mgr. Monikou Čuhelovou
- Kurz efektivního rodičovství
- Svépomocné skupiny
-  besedy  -  Nástup do MŠ,  Pěstounská péče,  První  pomoc,  Závislosti z  pohledu terapeuta,  Nejsem
špatný rodič, mám jen dítě s ADHD, Šikana v dětském kolektivu
K naplnění cíle vedou 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

4/ 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.  V  rámci  projektu  je  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.
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Cíl naplnily aktivity:
Kluby rodičů, setkávání rodin s dětmi s PAS, setkávání rodin s dětmi s potravinovou alergií , poradny

Cílový stav:
- prostor pro setkávání rodičů na MD a RD
- předávání zkušeností, síťování
- možnost zapojení se do aktivit centra
- širší povědomí o problematice autismu, potravinových alergiích

5/ Sladění zaměstnání a rodiny, návrat ženy/muže na pracovní trh
Mnohé matky/otcové 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. V rámci projektu poskytneme prostor pro co-working, kdy budou mít rodiče možnost
1x týdně (po domluvě je  možný jiný den než určená středa)  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/mužů na pracovní
trh zřízením služby hlídání dětí, kterou využívají rodiče vracející se na trh práce. Kurz Chystáme se na
parcovní pohovor nemohl proběhnout z důvodu velké vytíženosti lektorky.

Cíl naplnily aktivity:
- kurz  Trénování paměti
- svépomocné tréninkové aktivity
- co-working, hlídáček
- beseda v rámci právní poradny ''Návrat do práce po MD/RD''

Cílový stav:
- připravenost žen/mužů na hledání nového zaměstnání
- znalost práv a povinností matky/otce po návratu do práce po MD/RD
- využití prostoru centra matkami/otci na pracovní schůzky a práci s možností hlídání dětí

6/  Prevence  a  předcházení  negativních  jevů  v  rodině,  zkvalitňování  rodinných  vztahů  napříč
generacemi
Aktivity projektu mají preventivní a podpůrný charakter, působí proti negativním jevům 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.   Interaktivní komunikace v rodině má velký vliv na rozvoj osobnosti dítěte.
Poukazuje na důležitost společného trávení volného času s dětmi. Šikana je všude kolem nás, dnešní
lehce  přístupný  virtuální  svět  otevřel  dveře  i  kyberšikaně.  Workshop  na  téma  Šikana  v  dětském
kolektivu  může  přinést  včasné  rozpoznání  této  problematiky  a  nabídnou  rodičům  postupy,
aby se rodina vyhnula krizovým situacím.
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Cíl naplnily aktivity:
- workshop Šikana v kolektivu dětí
- beseda - Závislosti z pohledu terapeuta
- Kurz efektivního rodičovství
K naplnění cíle vedou i další aktivity projektu

Cílový stav:
- redukce negativních jevů a jejich důsledků
- kvalitnější vztah v rodině
- otevřená komunikace v rodině
- širší povědomí o problematice šikany, kyberšikany a závislostí u dětí

7/ Síťování individuálního poradenství v nouzi 
Vzhledem k tomu, že poradenství s odborníky probíhají v rozmezí někdy až 2 měsíců, rozhodli jsme
se  nabídnout  možnost  rychlejšího  propojení  mezi  odborníkem  a  klientem.  Síťování  kontaktů
individuálního poradenství  v  nouzi  poskytne  včasné  informace o  možnostech  řešení  tíživé  situace.
Potřebné je zejména laktační poradenství, které je v dané situaci neodkladné. Toto poradenství nám
zajišťuje  Certifikovaná  laktační  poradkyně  z  Litomyšle.  Dále  jsou  v  nabídce  kontakty  na  sociální
pracovnici,  homeopatické  poradenství,  poradenství  speciálně-pedagogické  a  také  krizová  linka  pro
mámy a  táty  či  linka toxikologie.  V  centru vznikl  rozdělovník  organizací  a  odborníků,  kteří  mohou
pomoci s neodkladnými problémy téměř okamžitě. Sdělené osobní informace považujeme za důvěrné.
Bez vědomí a souhlasu klienta je dále nešíříme.

Cíl naplnily aktivity:
- realizace poraden
- uveřejnění informací na rozdělovníku v rodinném centru a na webových stránkách
- spolupráce s organizacemi v Poličce, potažmo na Pardubicku

Cílový stav:
- informovanost o tom kde hledat pomoc v nouzi
- včasné řešení neodkladných problémů s kvalifikovanými odborníky a tím zlepšení rodinné situace,
případně zdraví dítěte
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Činnost organizace
Aktivity  mají  preventivní  charakter,  pomáhají  při  navazování  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 napříč všemi generacemi. 

             Cílové skupiny jsou:
1) Rodiny s dětmi od 0 - 6 let: rodiče (zejména matky na mateřské/rodičovské dovolené) jsou
při  mateřské  a  rodičovské  dovolené  ohroženy  sociální  izolací.  Někteří  rodiče  hledají  jiné
způsoby výchovy svých dětí.  Krizovým obdobím je  pro ně také konec rodičovské dovolené
a návrat na trh práce. Často potřebují radu odborníka v různých oblastech, stejně tak sdílení
problémů ve skupině.

2) Prarodiče: podpora širší rodiny (aktivity cílené rovněž na seniory a jejich vnoučata, zaměření
na  mezigenerační  vztahy,  mezigenerační  komunikaci).  Prarodiče  se  snaží  najít  způsob,  jak
efektivně trávit čas s vnoučaty. Často také nacházejí uplatnění při různých činnostech centra
(zejména charitativních).

3)  Rodiče  očekávající  příchod potomka:  těhotné ženy  a jejich partneři,  kteří  mají  potřebu
sdílení, setkávání se a také vyhledávají pomoc odborníků, seznamování s tématy s mateřstvím
spojených.

4) Rodiny i samoživitele a samoživitelky (s různým věkem dítěte) : rodiny v krizi, rozvedené
rodiny,  případně  v  rozvodovém  řízení  (zejména  matky,  ale  i  otcové),  matky
samoživitelky/otcové  samoživitelé,  neúplné  rodiny,  rodiny  ve  finanční  nouzi,  nestandardní
rodiny,  rodiny  se  specifickými  potřebami.  Je  zde  potřeba  odborníka,  který  by  jim  byl
nápomocen, ale i podpora od dalších rodičů. Případně tyto rodiny nakontaktovat (navázat) na
další služby v regionu.

Cesta ke zdravé rodině               Dětský koutek na festivale                   Beseda o kojení
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Realizace

             

         

  

Projekt Čas pro rodinu oslovil:

v roce 2021*: 104 jednotlivých rodin, v roce 2020**: 110 jednotlivých rodin,

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 109 lidí ( jsou započítány I děti, např. Logopedická poradna ), což
představuje odhadem 25 rodin.

*Pozn. Z vládních nařízení kvůli pandemii bylo MaTami uzavřeno od 1. ledna do 4. května 2021 .
**Pozn. Z vládních nařízení kvůli pandemii bylo MaTami uzavřeno od 16. března do 24. května 2020 

a od 22. října do 1. prosince 2020. 
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Návštěvnost
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             Klub rodičů             Předporodní povídání, Hlídáček                  Příměstský tábor
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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 Polička. 
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 Polička. 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 zkrácené 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 2021 bylo v centru evidováno 28 osob na
DPP a 3 lektorky, které aktivitu fakturují. Dále jsme využili pomoci dobrovolníků na pořádání Bazárku
a dalších projektových i mimo projektových aktivitách.    
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Organizační struktura 2021

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 DRIVES COMMUNICATION s.r.o. - RODINNÉ PASY - nabídka slevy na nepravidelné aktivity                
EKOZAHRADA JABLÍČKO - spolupráce při příměstských táborech.
EUROKLÍČE - zřizujeme  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.
RODINNÉ CENTRUM PODANÉ SRDCE Z.S. - poskytnutíprostoru pro aktivity s autisty.                                   
OBEC PUSTÁ   RYBNÁ -  spolupráce na akcích pro děti – dětský koutek, malování na obličej.                      
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 Polička 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, dále cvičení, tvořivé dílny, 
besedy a tábory. Vedlejší činností je pořádání Bazárku a Hlídáček.

          V měsících, kdy bylo centrum uzavřeno z vládních nařízení při pandemii, jsme využili náhradu
mezd pro zaměstnance z programu MPSV Antivirus. 
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Poděkování
      Děkujeme  všem rodinám, které naše rodinné centrum navštívily a opakovaně se vrací. Děkujeme
našim  spolupracovníkům,  přednášejícím  a  lektorům  za  zajištění  bezproblémového  chodu  centra,
besed,  kurzů,  workshopů 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 partnerům, sponzorům a dárcům:

        Síť pro rodinu, z.s.
Ravensburger Karton s.r.o.

        MEDESA s.r.o. 
        Svatojosefská jednota Polička z. s.

Městská knihovna Polička
Monika Zachrlová

Family´s
 Martin a Eva Pazderovi                                                                                                                                             
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Pohled do budoucna
          Podpořit zkvalitňování vztahů nejen mezi rodiči a dětmi, ale také mezi partnery je jednou z našich
hlavních vizí. Reagujeme na poptávaná témata, nasloucháme rodinám, co aktuálně řeší a co by jim
mohlo  pomoci.  Formou  přednášek  pak  chceme  seznámit  s  různými  tématy,  která  souvisejí
s rodičovstvím a rodinným životem, těhotenstvím, partnerskou komunikací, koučinkem atd.. 
          Na rok 2022 jsme naplánovali pestrý program pro všechny generace. Z kurzů stojí za zmínku např.
Trénování paměti na pokračování,  Kurz efektivního rodičovství  II,  workshopy Komunikace v rodině,
Šikana  v  dětském  kolektivu.  Nově  nabídneme  diskusní  skupiny  s  tématy  Zaměřeno  na  dospívání,
Zaměřeno na zásadní změny v rodině, Zaměřeno na návrat do práce, Podpora psychiky. Místo bude
i  pro  maminky,  jimž  dáme  prostor  seznámit  ostatní  s  tématy,  o  která  se  zajímají  (šátkování,
semínkaření, terapie pomocí Bachových květových esencí, pohybové stereotypy …). Na léto plánujeme
tři příměstské tábory, výlety a dílničky pro rodiče s dětmi. Kreativní dílny proběhnou během roku i pro
samotné rodiče (výroba dekorací, ARTE večery). 

                                                                                                            

                                                                                                 Těší se na Vás tým MaTami!!!
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