CENA

http://www.rovneprilezitosti.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem EU
a státním rozpoãtem âeské republiky.
Zpravodaj vychází v rámci projektu EU EQUAL „PÛl na pÛl
- rovné pﬁíleÏitosti Ïen a muÏÛ”

PODTITUL STRÁNKY, NEBO JEDNOTLIVÍ AUTO¤I

BULLETIN SÍTù MATE¤SK¯CH CENTER V âESKÉ REPUBLICE
ZDA
RM
A Kâ
âÍSLO

5-6/2007
B¤EZEN

OBSAH

OBSAH

2

DOPIS OD Dany Hubálkové

3

SÍË VE V·ECH PÁDECH

4

• Komunitní plánování
• V‰echno, co jsem se nauãila, nauãila jsem se v mateﬁském centru
15. V¯ROâÍ VZNIKU MATE¤SK¯CH CENTER V âR
• Strom mateﬁsk˘ch center slaví patnácté narozeniny
• Ruka, která h˘be kolébkou, h˘be cel˘m svûtem

JAK SE ÎIJE V MATE¤SK¯CH CENTRECH

7

• Vypnûte televizi – pojìte do divadla
• KaÏdá zmûna je dobrá
• Centrum pomoci rodinám s dûtmi z víceãetn˘ch porodÛ

ZA NA·IMI HUMNY

9

• Mezinárodní kampaÀ “How do we want to raise our children” oãima ãeské maminky

PÒL NA PÒL - ROVNÉ P¤ÍLEÎITOSTI ÎEN A MUÎÒ
•
•
•
•
•

11

¤eknûte nám svÛj pﬁíbûh
Nová publikace – Reprodukãní práva Ïen a muÏÛ
Knihovna 21. století
Pﬁedná‰ky v Gender Studies
Je dÛleÏité pracovat koncepãnû - rozhovor s Petrou ·tûpovou z MC Dobﬁí‰ek

ÎENA MEZI PARAGRAFY, ROZUMEM A CITEM

14

• V˘bûr z nejãastûj‰ích dotazÛ
• Komunikace v rodinû – Ilona ·paÀhelová

ZKU·ENOSTI, O KTER¯CH SE NEMLUVÍ

17

• Co nevíte o vícerãatech

V¯MùNA ZKU·ENOSTÍ
•
•
•
•

18

Kulaté stoly – osvûdãen˘ nástroj komunikace
Z mateﬁského centra na radnici
Jak jsme naskoãily do rozjetého vlaku
Hlídání maminek

NÁPADY Z MATE¤SK¯CH CENTER PRO MATE¤SKÁ CENTRA
• Hedvábné obrázky – radost pro nás i na‰e dûti

2

22

DOPIS OD
DANY HUBÁLKOVÉ
Milé kolegynû v MC!
KaÏd˘ z nás má potﬁebu komunikovat. Nûkdo více a nûkdo ménû.
Nûkdo sdûluje jen nejdÛleÏitûj‰í informace, nûkdo pouÏívá komunikaci
jako prostﬁedek vyzdvihnout sám sebe pﬁed ostatními. Nûkdo pouÏívá
komunikaci jako pﬁíleÏitost poznat druhého a pouãit se. V‰e záleÏí na
tom, jak nasloucháme, zda jsme schopni se otevﬁít jinému názoru a zamyslíme se nad ním. Konfliktní komunikací naz˘váme situaci, kdy
dojde k rozporu, pﬁi, ãi jakémukoliv nesouladu. Vyﬁe‰it vznikl˘ konflikt
se dá nûkolika zpÛsoby. AÈ uÏ formou konfrontace, která se ãasto pojí
s agresí a snahou b˘t lep‰í neÏ nûkdo druh˘, nebo únikem – popﬁením
– negací, tedy ne pﬁímo ﬁe‰ením, ale spí‰e odsunutím problému,
anebo dal‰í moÏností - prost˘m ﬁe‰ením problému.
Pokud spolu komunikuje více osob, vzájemnû se respektujících, pak jejich jednání je typicky skupinová
neboli diskusní komunikace, která vytváﬁí sloÏitûj‰í komunikaãní sítû. Takto pﬁicházíme do styku s komunikací v na‰ich mateﬁsk˘ch centrech, ale nejen tam, i v rámci celé Sítû mateﬁsk˘ch center. Pokud se
ale jedná o komunikaci soutûÏivou, s cílem pﬁekonat druhé a hájit jenom své vlastní zájmy, je velmi
tûÏké se nûkdy domluvit. Snadnûj‰í domluva je, kdyÏ jde o komunikaci spolupracující a kooperativní.
KdyÏ sleduji Va‰i neúnavnou práci v centrech, urãitû pﬁevládá tato spolupracující komunikace.
Komunikace slouÏí nejen k prostému sdûlení faktÛ, ale i k v˘mûnû citÛ, v˘znamÛ, poznání. Pﬁeji nám
v‰em, abychom si vzájemnû naslouchali, respektovali své otevﬁené názory a aby pﬁevaÏovala ta komunikace tvÛrãí a spolupracující. Jen ta nás povede dopﬁedu.

Dana Hubálková
viceprezidentka Sítû MC v âR
pro oblast Vnitﬁní komunikace
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SÍË VE V·ECH PÁDECH
SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER
V ČESKÉ REPUBLICE
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Komunitní plánování rozh˘balo mûsta a kraje, dokonce i mateﬁská centra. Velmi ãasto dochází k zamûÀování pojmÛ, pod komunitním plánováním si
mnozí pﬁedstavují jen komunitní plánování sociálních sluÏeb. Mateﬁská centra jsou místy smûﬁována
k tomu, aby zmûnila pÛvodní zamûﬁení své ãinnosti
a pﬁizpÛsobovala své aktivity poÏadavkÛm zákona
ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, pokud chtûjí
b˘t úãastníky na komunitním plánování. Jejich
hlavní náplní v‰ak poskytování sociálních sluÏeb
není a nikdy nebylo. Cílem mateﬁsk˘ch center není
pomoc a podpora osob, které se ocitly v nepﬁíznivé
sociální situaci tak, jak je tomu u poskytovatelÛ sociálních sluÏeb, ale zejména prevence sociálního vylouãení rodiãÛ, zejména matek na mateﬁské a rodiãovské dovolené, které ﬁádnû a celodennû peãují o
své dûti. Mateﬁská centra jsou zaloÏena na principech rodinné svépomoci a vzájemné sluÏbû, poskytují spoleãenství, solidaritu a otevﬁenost v‰em generacím. Nejsou pﬁitom poskytovateli sociálních
sluÏeb a ani tudíÏ nemohou o akreditaci dle zákona
o sociálních sluÏbách Ïádat.
Mateﬁská centra patﬁí mezi sluÏby na podporu rodiny. SluÏby na podporu rodiny je relativnû novû se
utváﬁející kategorie sluÏeb, Ministerstvo práce a sociálních vûcí se v souladu s prioritami souãasné
vlády v oblasti rodinné politiky na takové sluÏby zamûﬁuje. Na systému akreditací ãi certifikací, které by
mohly fungovat podobnû jako v oblasti sociálních
sluÏeb, se teprve pracuje. Odbor rodinné politiky a
rovnosti Ïen a muÏÛ na MPSV zahájil pﬁípravu standardÛ kvality jako pﬁedpokladu dal‰í akreditace pro
tyto sluÏby, SíÈ mateﬁsk˘ch center se také na této
práci podílí.
Mateﬁsk˘m centrÛm by tedy v zapojení do komunitního plánování nemûlo nic bránit. Konec koncÛ
v‰echny sluÏby by mûly v obcích fungovat v souãinnosti. Dokonce nic nebrání spolupráci sluÏeb pro
rodinu se sociálními sluÏbami, kdy sociální sluÏbu
poskytovanou v mateﬁském centru jistí odborn˘ asistent.
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V·ECHNO, CO JSEM SE
NAUâILA, NAUâILA JSEM
SE V MATE¤SKÉM CENTRU
Ve spoleãenském povûdomí b˘vá mateﬁská dovolená vnímaná ãasto jako období, kdy Ïena nic nedûlá
a tudíÏ nerozvíjí svoje schopnosti. Návrat do zamûstnání se stává pak stra‰ákem pro mnohé matky
na mateﬁské dovolené. Zatímco matky peãující o
dûti jsou „jenom" doma, jejich bezdûtné vrstevnice
budují kariéru a postavení. Nikdo se nepozastaví
nad samotn˘m termínem „dovolená". Mateﬁská dovolená obná‰í nepﬁetrÏité pracovní vytíÏení dvacet
ãtyﬁi hodin dennû bez nároku na pracovní volno,
ãasto i bez nároku na pochvalu ãi ocenûní.
Zamûstnavatel, kter˘ „dovolí" odejít Ïenû ze zamûstnání, aby mohla peãovat o dítû, ji musí do ãtyﬁ let
vzít zpût do zamûstnání a do tﬁí let dokonce na pÛvodní místo. Ale bûda Ïenû, která se rozhodne zÛstat s dûtmi doma déle! Ta b˘vá v soutûÏi o pracovní
místo s bezdûtn˘mi Ïenami (o muÏích nemluvû) diskvalifikována pﬁedem, ale to se samozﬁejmû nikdy
nedozví, proto se nemÛÏe bránit. Zamûstnavatelé,
kteﬁí nepochopí, Ïe dovednosti získané bûhem mateﬁské dovolené se pro nû mohou stát zlat˘m dolem,
budou i nadále elegantnû odmítat matky po mateﬁské dovolené.
Monika Jaeckel, která stála u zrodu mateﬁsk˘ch center v Nûmecku, stála také u zrodu „rodiãovsk˘ch
kompetencí". Tak se oznaãují v Nûmecku a v
Rakousku schopnosti, které rodiã (u nás povût‰inou
matka) získává bûhem období, kterému se ﬁíká „rodiãovská dovolená".
V poslední dobû pﬁib˘vá mateﬁsk˘ch center, která
pomáhají obavy rodiãÛ z návratu do zamûstnání
zmírÀovat. Poﬁádají pro nû nejrÛznûj‰í semináﬁe,
aby si mohli roz‰íﬁit své profesní dovednosti v
oboru informaãních technologií, zlep‰ili jazykové
schopnosti nebo se dokázali pﬁipravit na pﬁijímací
pohovor pﬁi hledání nového pracovního místa. Vedle
této pomoci bychom se v‰ak mûli zamûﬁit i na uznávání zmínûn˘ch rodiãovsk˘ch kompetencí.

SíÈ mateﬁsk˘ch center se pokusí dovést snahy o pochopení a uznání, Ïe mateﬁská (pﬁípadnû rodiãovská
dovolená) mÛÏe b˘t obdobím aktivního vzdûlávání,
aniÏ bychom na to mûli certifikát, do dal‰ího rozmûru. Chtûli bychom, aby práce koordinátorky v
mateﬁském centru a dal‰ích Ïen, které se podílejí na
chodu centra, mohla b˘t uznávaná jako praxe. Ten,
kdo zaloÏil mateﬁské centrum a kdo se podílí na jeho
chodu, získává nedocenitelné schopnosti v managementu, v komunikaci, ve fundraisingu, ve finanãním
ﬁízení, public relations a mohla bych vyjmenovávat
dal‰í dovednosti.
Vûﬁím tomu, Ïe se nám postupem ãasu podaﬁí najít
partnera na prosazování praxe v mateﬁském centru
jako kvalifikace, kterou zamûstnavatelé budou oceÀovat.

15. V¯ROâÍ VZNIKU
MATE¤SK¯CH CENTER V âR
STROM MATEŘSKÝCH CENTER
SLAVÍ PATNÁCTÉ NAROZENINY
Pﬁed patnácti lety padlo seménko my‰lenky mateﬁsk˘ch center v na‰í zemi na úrodnou pÛdu, ale nebylo jasné, jaké budou podmínky k jeho vzklíãení a
dal‰ímu rÛstu, co z nûho vyroste.
KdyÏ se dnes procházím událostmi kolem rÛstu a
zrání mateﬁsk˘ch center, vybavují se mi vût‰inou
krásné chvíle, které jsme proÏívali ve spoleãenství
na‰eho centra v Praze Na Poﬁíãí, náv‰tûvy dal‰ích
center, která postupnû vznikala, i ony slavné okamÏiky, kdy se podaﬁila nûjaká dobrá akce na veﬁejnosti a také samozﬁejmû úspûchy v komunikaci s
úﬁady a odborníky.
Bylo by v‰ak po‰etilé se tváﬁit, Ïe kaÏd˘ den záﬁilo
slunce a Ïe se obãas nepﬁihnaly mraky, ba dokonce
bouﬁe. Ostatnû dlouhodob˘ pobyt na slunci unavuje,
bez de‰tû by seménko nevzklíãilo a strom nevyrostl.
Ná‰ ko‰at˘ strom pﬁeãkal i bouﬁe, které provûﬁily
jeho pevnost, a rozkvetl pestrobarevn˘mi kvûty mateﬁsk˘ch center, letos slibuje bohatou sklizeÀ.
A tak je dÛvod k oslavám, SíÈ MC v âR pﬁijala 15.
v˘roãí jako pﬁíleÏitost k zastavení a ohlédnutí se za
minul˘mi léty, jako pﬁíleÏitost potû‰it se tím, co
v‰echno jsme dokázali, jako pﬁíleÏitost ukázat veﬁejnosti, co v‰echno umíme. Zvolili jsme podobu celoroãní kampanû, pﬁi které kaÏd˘ mûsíc v roce nûjakou

akcí váÏnû, pﬁípadnû i s humorem upozorníme na
pﬁínos mateﬁsk˘ch center pro spoleãnost, otevﬁeme
problémy, se kter˘mi se musejí rodiny s dûtmi pot˘kat, oceníme v‰echny, kdo se na ãinnosti center v˘znamnû podílejí… V listopadu zavr‰íme oslavy 3.
kongresem MC v âR.

RUKA, KTERÁ HÝBE KOLÉBKOU,
HÝBE CELÝM SVĚTEM
CELOROâNÍ KAMPA≈ V RÁMCI OSLAV 15. V¯ROâÍ
VZNIKU MATE¤SK¯CH CENTER V âR
KampaÀ má tﬁi základní cíle. Jednak propagaci
mateﬁsk˘ch center a Sítû mateﬁsk˘ch center v âR
mezi odbornou a ‰ir‰í veﬁejností, za druhé dal‰í
prohloubení spolupráce mezi mateﬁsk˘mi centry,
Sítí mateﬁsk˘ch center v âR, místní samosprávou,
odborníky a dal‰ími partnery vãetnû ziskového
sektoru, posledním cílem je zmapování historie
mateﬁsk˘ch center v âR.
Jednotlivé aktivity kampanû budou probíhat v prÛbûhu ledna aÏ prosince 2007. Zahrnují oblasti, jichÏ
se ãinnost mateﬁsk˘ch center dot˘ká. âasovû se
prolínají tak, jak se prolínají roãní období se zvykoslovn˘mi tradicemi a nejrÛznûj‰ími v˘znamn˘mi
dny. Díky ‰irokému zábûru ãinnosti mateﬁsk˘ch center dochází k prolínání zákonitû i v obsahové rovinû.
Mateﬁská centra a rodina
Prvotní cíl MC spoãívá v podpoﬁe rodiny, v posilování partnersk˘ch vztahÛ, posilování hodnot rodiny,
úlohy rodiãÛ a mateﬁské role Ïeny ve spoleãnosti.
Proto kampaÀ zahrnuje oslavy dnÛ matek, rodiny,
dûtí a otcÛ. Jednotlivá MC zvolí vlastní formu oslav,
vût‰ina z nich takové oslavy poﬁádá jiÏ tradiãnû.
Novinkou bude snaha o vût‰í zapojení otcÛ nejen v
rodinû, ale i v MC. SíÈ mateﬁsk˘ch center v âR (dále
SíÈ) se stala partnerem mezinárodní kampanû
Národní t˘den manÏelství a Ligy otevﬁen˘ch muÏÛ.
Od dubna mohou MC poﬁádat v˘stavu aranÏovan˘ch
fotografií, na kter˘ch budou vyfotografováni aktéﬁi
podle fotografií z archivÛ MC. Nejlep‰í fotografie pak
budou vystaveny bûhem 3. kongresu MC v âR v listopadu 2007.
Mateﬁská centra a spoleãnost v komunitû
Bûhem patnáctileté existence MC v na‰í zemi se
programová náplÀ roz‰íﬁila za „zdi" center do Ïivota
komunity. MC usilují o zlep‰ování podmínek Ïivota
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rodin v místû svého pÛsobení a obohacují sv˘mi aktivitami kulturní nabídku. SíÈ pﬁipravila nûkolik kampaní, jednotlivá MC se v kampaních propojí ve své
snaze ovlivÀovat dûní v obcích.
Pokraãuje kampaÀ na posílení rodiny ve spoleãnosti
a na podporu prorodinné politiky „Spoleãnost pﬁátelská rodinû", oceÀování bude probíhat na místní,
krajské i celorepublikové úrovni. V rámci kampanû
„Jak se Ïije s koãárky" bylo kontrolováno plnûní
slibÛ na ﬁe‰ení nedostatkÛ v mobilitû s koãárkem ve
mûstû z prvního kola, které probûhlo v roce 2006. V
prÛbûhu „Masopustního t˘dne" se mateﬁská centra
soustﬁedila na obnovování lidov˘ch tradiãních
zvykÛ. KampaÀ „Dûtská hﬁi‰tû dnes a pﬁístû?" bude
mapovat stav dûtsk˘ch hﬁi‰È.

obecními a krajsk˘mi úﬁady. Nad v˘sledky mapování
se pak sejdou zástupkynû z center s pﬁedstaviteli
obcí a krajÛ u „Kulat˘ch stolÛ".

Mateﬁská centra a politika
Bez spolupráce obcí, krajÛ a v neposlední ﬁadû i
MPSV by nebylo moÏné rozvíjet ãinnost MC a zvy‰ovat jejich pﬁínos pro spoleãnost. SíÈ se v celoroãní
kampani rozhodla posílit a upevnit vztahy MC se
státní správou a samosprávou na v‰ech úrovních a
propagovat mateﬁská centra jako sluÏby na podporu
rodiny. Zaãala takzvan˘m „Tﬁíkrálov˘m dopisem"
hejtmanÛm s podûkováním a v˘zvou k dal‰í spolupráci, pﬁedev‰ím na komunitním plánování. V prÛbûhu roku se pokusíme zmapovat spolupráci s

Mateﬁská centra jako fenomén obãanské spoleãnosti
Mateﬁská centra se bûhem patnácti let stala v˘znamn˘m fenoménem obãanské spoleãnosti. SíÈ MC v
âR by chtûla na tuto skuteãnost upozornit v˘zkumem vlivu MC na spoleãnost a jejich pﬁínosu spoleãnosti z nejrÛznûj‰ích úhlÛ pohledu. V˘sledky v˘zkumu bychom chtûli prezentovat na 3. kongresu
MC v âR v listopadu 2007.
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Mateﬁská centra a SíÈ mateﬁsk˘ch center
Mezi hlavní úkoly Sítû patﬁí metodické vedení a podpora mateﬁsk˘ch center a pomoc pﬁi vzniku center
nov˘ch. SíÈ dosud nemá podklady k této ãinnosti v
písemné podobû, proto vydá publikaci, která bude
obsahovat manuály pro práci v MC od A do Z a
která bude slouÏit zakladatelkám, koordinátorkám a
manaÏerkám v mateﬁsk˘ch centrech.
SíÈ rovnûÏ vydá narozeninov˘ kalendáﬁ s daty „narozenin" jednotliv˘ch MC, kter˘ bude slouÏit jako kalendáﬁ pro centra i jako PR materiál.

Rut Kolínská,
prezidentka Sítû mateﬁsk˘ch center v âR

JAK SE ÎIJE
V MATE¤SK¯CH CENTRECH
VYPNùTE TELEVIZI, POJëTE DO DIVADLA
Tak to je název projektu, kter˘ se zrodil v létû roku 2006 v hlavách maminek semilského Centra pro rodinu
M.E.D. Projekt reaguje na mizivou nabídku kulturního vyÏití pro rodiny s dûtmi v Semilech. Nenajdete zde ani
kino ani divadlo, bazén, koupali‰tû ãi zimní stadion. Nové povolební vedení mûsta plánuje sice obrat k lep‰ímu, nicménû my jsme neãekaly a pokusily se k zlep‰ení pﬁispût hned a vlastními silami. Na‰ím cílem bylo
vytvoﬁit nabídku pro SPOLEâNÉ PROÎITKY celé rodiny.
Vymyslely jsme tedy následující plán, jehoÏ realizace je nyní, v polovinû února, jiÏ témûﬁ u konce. KaÏd˘
mûsíc v zimním období od listopadu do bﬁezna pﬁipraví CPR M.E.D. pohádku pro dûti s rodiãi. Velmi nám
vy‰lo vstﬁíc vedení mûsta Semily, kdyÏ nám k tomuto zámûru propÛjãilo zdarma divadelní sál na radnici.
A teì uÏ „staãilo" pohádky vybrat, upravit texty, nazkou‰et (po nocích), nacviãit písniãky, vyrobit kulisy, jindy
zas loutky a kost˘my… A pak uÏ jsme za zataÏenou oponou a s bu‰ícími srdci ãekaly, zda pﬁijde vÛbec nûkdo
jin˘ neÏ na‰e vlastní dûti. Ukázalo se, Ïe jsme „trefily hﬁebíãek na hlaviãku", Ïe hlad po takovéto akci v
Semilech je velik˘, neboÈ sál je vÏdy pln˘ do posledního místeãka. Po pﬁedstavení vÏdy ãeká na malé i velké
diváky kavárniãka s dobrÛtkami od maminek a tû‰í nás, Ïe do kavárniãky zaãaly pﬁispívat i maminky z ﬁad divaãek! S jedním pﬁedstavením (J. âapek – O pejskovi a koãiãce) jsme se vydaly i na „‰ÀÛru" po semilsk˘ch
‰kolkách a spoleãnû s dal‰ím (Dobr˘ den, babiãko a dûdeãku, aneb pohádky od Franti‰ka – na motivy poezie
pro dûti Franti‰ka Hrubína) bychom je rády pﬁedvedly na plánovaném festiválku pro ‰koly a ‰kolky v ãervnu
tohoto roku. V únoru jsme se divadelním pﬁedstavením Malované pohádky, které pﬁedvedl s kolegyní semilsk˘ divadelní nad‰enec pan Lindner, pﬁipojily
k Masopustnímu t˘dnu v MC v rámci oslav 15.
v˘roãí MC v âR.
Zhodnocení projektu je‰tû není úplné, ale uÏ teì
je moÏno ﬁíci, Ïe se vydaﬁil a rozhodnû jsme se
na nûm mnoho vûcí nauãily (kromû pﬁíleÏitosti
hrát OPRAVDOVÉ divadlo téÏ mnoho vûcí organizaãních), urãitû hodnû napomohl zviditelnûní
centra a v neposlední ﬁadû vûﬁím, Ïe potû‰il semilské dûti a rodiãe!
Co vidím jako obtíÏe, je ãasová nároãnost (pﬁíprava kulis, loutek Ïivotní velikosti, zkou‰ení –
minimálnû 10 zkou‰ek na pﬁedstavení), i celkem
nároãná organizace (plakátky, pozvánky v tisku,
zaji‰tûní prostor, provoz kavárniãky – ale podobné vûci dobﬁe znáte!)
UÏ teì zaãínáme uvaÏovat o druhém roãníku tohoto projektu, uvidíme, jaká bude jeho podoba!

Iva Hlu‰tíková,
Centrum pro rodinu M.E.D., Semily
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KAÎDÁ ZMùNA JE DOBRÁ
Tímto heslem nás nedávno podpoﬁila na‰e pﬁítelkynû, maminka, lektorka, sponzor a skvûlá du‰e, Alenka,
kdyÏ jsme procházeli pro nás asi nejtûÏ‰ím obdobím v na‰em MC.
ZaÏily jsme toho s dûvãaty mnoho hezkého, pﬁekvapivého, úspû‰ného a euforického, ale dnes mÛÏu ﬁíci,
Ïe velikou zkou‰kou pro v‰echny ãleny byl loÀsk˘ podzim a zima. Na sv˘ch cestách po mateﬁsk˘ch centrech
a pﬁi náv‰tûvách ãlenek z jin˘ch MC jsme sly‰ely vyprávût mnohé: „…nemáme prostory, ale fungujeme provizornû, …nemáme peníze, ale nûjak to zvládáme, …rozpadá se nám v˘bor a odcházejí nám ãlenky, …nechodí k nám maminky…”. My jsme takové potíÏe skoro neznali, prostory jsme mûli a krásné, o sponzory
jsme nemûli nouzi, stmelené jsme byly, a Ïe mamãi odcházely po MD do práce, bylo pﬁirozené, maminky
chodily nové. Ale pak se stalo nûco, co v‰echny pﬁekvapilo. A mû nejvíce.
ZaÏila jsem tzv. vyhoﬁení v práci v MC, dûvãata stateãnû odolávala mé stagnaci, drÏela Mateﬁídou‰ku neustále
nad vodou a trpûlivû vyãkávala, jestli se vzpamatuji. Nakonec po dlouhé dobû „nejasna” jsem na profesionální
Valné hromadû v lednu tohoto roku opustila dobrovolnû svou funkci statutárního zástupce, pﬁedsedkynû MC
ãlenky v˘konné rady. Do toho se nám zaãal ﬁítit ná‰ azyl v DPS, ve kterém si tﬁiãtvrtû obyvatelÛ tohoto domu
stûÏovalo na hluk a mûli pocit, Ïe na na‰e aktivity finanãnû doplácejí. Po takﬁka nekoneãn˘ch jednáních,
vysvûtlováních a velikém nervovém vypûtí odcházíme z tûchto prostor, mûsto nám poskytlo jiné a letos jsme
se zabydleli v „nov˘ch”, jin˘ch a snad do budoucna ‰Èastn˘ch prostorech.
Jen díky veliké houÏevnatosti dvou neúnavn˘ch maminek, kter˘m samozﬁejmû pomáhalo mnoho dobrovolnic, mÛÏu ﬁíci, Ïe je to nejtûÏ‰í za námi. Mateﬁídou‰ka proÏívá obrodu, mûní nejen své vedení a místo pÛsobnosti, ale i své logo. V dubnu 2007 oslaví na‰e MC Mateﬁídou‰ka 4. narozeniny a i na nich se budeme mít
ãím chlubit. Tím v‰ím chci ﬁíci, Ïe i kdyÏ máme nûkdy pocit, Ïe si hrabeme na dno ãi se k nûmu blíÏíme, díky
opravdov˘m pﬁátelÛm se od nûj odrazíme nebo se k nûmu ani nedostaneme, protoÏe nás „guma pﬁátel”, vrátí
zpût a nepustí. A pokud se budete pot˘kat s potíÏemi, vûzte, Ïe bez nich to nejde, ale pokud je zdoláme, bude
lépe. VydrÏme!!!

Monika Machanová, MC Mateﬁídou‰ka, Hejnice

CENTRUM POMOCI RODINÁM S DùTMI Z VÍCEâETN¯CH PORODÒ
V odpoledních hodinách dne 9. ledna 2007, pﬁesnû 12 let poté, co se konala první schÛzka klubu dvojãat
v MC YMCA, slavnostnû otevﬁelo obãanské sdruÏení Klub dvojãat a víceãat Centrum pomoci rodinám s dûtmi
z víceãetn˘ch porodÛ na Praze 5 nedaleko Andûla.
Na slavnostním otevﬁení promluvil senátor Martin Mejstﬁík a symbolicky pﬁestﬁihl stuhu. Otevﬁení se zúãastnilo na tﬁicet ãlenÛ Klubu dvojãat, zástupci sponzorÛ a spolupracovníkÛ z jin˘ch neziskov˘ch organizací
a znaãn˘ zájem projevila i média vãetnû televizí. Po tﬁech a pÛl letech ãekání na rekonstrukci prostor se maminky s dvojãaty a trojãaty koneãnû doãkaly místa, kde najdou radu, pomoc a podporu.
V pﬁízemních bezbariérov˘ch prostorách, kam se vejdou i maminky se ‰irok˘m koãárkem, bude Klub provozovat poradenské sluÏby (laktaãní, psychologické, pedagogické a sociální poradenství), poﬁádat pravidelné
pﬁedná‰ky pro budoucí rodiãe a rodiãe s dvojãaty a bude zde zázemí Klubu dvojãat a víceãat. Maminky
s dvojãaty i dospívající a dospûlá dvojãata zde naleznou kaÏd˘ v‰ední den informace o ãinnosti Klubu a jeho
akcích, mohou si zde zakoupit knihu o v˘voji a v˘chovû dvojãat, materiály vydané Klubem (broÏury
a Zpravodaje) nebo se jen pﬁijít svûﬁit se sv˘mi starostmi ãi radostmi. K dispozici je knihovna s literaturou
zamûﬁenou na „dvojãecí" vãetnû diplomov˘ch prácí na téma dvojãata.
Více se o Klubu dvojãat a víceãat mÛÏete dozvûdût na www.dvojcata.cz.

Klára Rulíková, Klub dvojãat a víceãat, Praha 5
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ZA NA·IMI HUMNY
“HOW DO WE WANT TO
RAISE OUR CHILDREN”
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE “HOW DO WE WANT TO RAISE OUR
CHILDREN” BRATISLAVA 17.- 20. LISTOPADU 2006
LoÀské konference „Jak chceme vychovávat na‰e dûti" se zúãastnily za SíÈ MC v åR kromû Kláry
Smolíkové, která své záÏitky popsala v minulém ãísle ãasopisu PÛl na pÛl, Monika Petruchová, Petra
Hou‰ková a Rut Kolínská. Sestavu ãeské delegace doplÀoval i Petﬁin mal˘ Jeník a aby se Petra mohla podílet aktivnû na programu konference, peãoval o nûho jeho tatínek, skvûl˘ manÏel Petry. Jistû si zejména
ãtenáﬁky dovedou pﬁedstavit, Ïe tato muÏská dvojka se stala trochu exotickou atrakcí. A tak díky Petﬁinû
manÏelovi se mÛÏeme zaãíst do zpráv ze tﬁí workshopÛ ãi diskusních skupin, kter˘ch se úãastnila.
V¯SLEDKY WORKSHOPU NA TÉMA: MC JAKO UNIVERZITA RODIâOVSTVÍ
Workshop byl vûnován tématÛm a otázkám, které byly souãástí kampanû
„Jak chceme vychovávat na‰e dûti”:
Otázka ã. 1 – V ãem je MC unikátní ?
Otázka ã. 2 – Jaké zku‰enosti mÛÏe získat dítû v MC oproti domácímu prostﬁedí?
Otázka ã. 3 - V ãem je MC rozdílné od jin˘ch pﬁed‰kolních zaﬁízení?
Otázka ã. 4 – Co se mohou navíc v MC nauãit rodiãe?
Otázka ã. 5 – Jaké dal‰í pﬁíleÏitosti nabízí MC?
Nûkolikahodinová spoleãná práce matek z rÛzn˘ch koutÛ svûta (Slovensko, âesko, KeÀa, Burundi, Jamajka,
Rusko, Holandsko) pﬁinesla mnoho odpovûdí na uvedené otázky, rozvinula bohaté diskuse a sdílení zku‰eností. Porovnávání názorÛ Ïen z MC (Slovensko, âesko) a Ïen, které teprve chtûjí MC zakládat a pocházejí ze
zcela jiného etnického prostﬁedí, bylo více neÏ zajímavé. Posuìte sami:
Zku‰enost z Keni
Otázka diskriminace Ïen a muÏÛ je známá i u nás, ale urãitû ﬁe‰íme jiné záleÏitosti neÏ je spoleãenské postavení Ïen podle pohlaví jejich dûtí, pokud zde Ïena nemá muÏského potomka, pak je spoleãensky velmi poníÏena. Îenû je ve spoleãnosti urãen pouze jeden úkol – v˘chova dûtí. Pokud je v˘chova úspû‰ná – dítû je
chytré, vzdûlané, pak je „urãitû takto chytré po otci”, pokud ale naopak dítû nedosáhne vzdûlání, pak je „vÏdy”
neúspû‰né po matce.
Zku‰enost z Burundi
Jak si hrají místní dûti? Úplnû jinak neÏ ty na‰e. A hraãky? Takové slovo ve slovníku ani nemají, „hraãky” jsou
pﬁedmûty, které si najdou a ãas tráví bûháním, skákání, lezením apod. Jen syn Beatricie, která byla s námi ve
skupinû, vlastní takovou vzácnost, jako je míã, protoÏe jeho maminka pﬁeci jen více cestuje neÏ maminky
ostatních dûtí.
Neménû zajímavé bylo i zhodnocení zku‰enosti z âR a SR na téma otcové a MC. Pro otce a jejich pﬁístup
k MC jsme na‰li 5 kategorií:
- otec BRBLA
- otec BRBLA, kter˘ ale pomáhá MC
- otec, kter˘ pomáhá, zapojuje se aktivnû do ãinnosti MC
- otec, kter˘ akceptuje MC a akceptuje náv‰tûvu své Ïeny a dûtí v MC
- otec, kter˘ odmítá MC a neakceptuje jeho ãinnost
Milé Ïeny, kterého otce máte doma vy? Nebo najdete dal‰í kategorie?
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V¯SLEDKY WORKSHOPU NA TÉMA: ZVE¤EJ≈OVÁNÍ A PROSAZOVÁNÍ – ZVY·OVÁNÍ
VE¤EJNÉHO POVùDOMÍ O HLASU MATKY V RODIâOVSTVÍ
Workshop na toto téma byl zamûﬁen pﬁedev‰ím na oblast publicity a obhajoby zájmÛ veﬁejn˘ch a soukrom˘ch a dále se ‰iroce zab˘val prÛbûhem kampanû “How do we want to raise our Children” na Slovensku.
Spí‰e neÏ obecné teze, které zde byly uvádûny, mi pﬁipadá pro vás ãtenáﬁe a ãtenáﬁky zajímavé se podûlit
o nûkolik podnûtÛ, na základû kter˘ch se rozvinula diskuse a moÏná, Ïe vyvolají i diskusi ve va‰em MC:
Je Ïivoucí je‰tû tradiãní model rodiny?
Táta, máma a dûti – v západních zemích jsou jiÏ zcela bûÏné nové modely rodin a stále více pronikají i do na‰eho prostﬁedí (rodiny homosexuálních partnerÛ, rodiny osamûl˘ch matek, rodiny, kde dítû uÏ nemá jen 1
otce a z toho vypl˘vá jin˘ poãet babiãek, tetiãek, sestﬁenic – ãlenÛ ‰ir‰í rodiny).
MC jako místa prevence vzniku krizov˘ch Ïivotních i osobních situací
Na‰e MC jsou otevﬁena mnohem ‰ir‰ímu spektru rodin, v západních zemích jsou ãasto uÏ pro uÏ‰í skupinu
matek s urãit˘m problémem (osamûlé, cizinky).
V˘chova synÛ v âechách?
Umíme vychovávat k rovn˘m pﬁíleÏitostem? Nemají synové vût‰í privilegia? Vychováváme syny a dcery stejnû?
Pokud mohu na závûr sv˘ch dvou pﬁíspûvkÛ uvést svÛj osobní pocit, se kter˘m jsem z konference odjíÏdûla,
pak jsem odjíÏdûla s hrdostí, Ïe jsem byla alespoÀ pár dní souãást tak velkého a úÏasnû pestrého Ïenského
spoleãenství, kde rodina, dûti a jejich v˘chova patﬁí k tomu nejdÛleÏitûj‰ímu a hlavním zájmech v‰ech je v˘chova ‰Èastn˘ch a zdrav˘ch dûtí. A pak jsem také odjíÏdûla s velmi dobr˘m pocitem, Ïe mateﬁská centra v âR
jsou opravdu „dobrá” a Ïe se máme ãím chlubit.

V¯SLEDKY WORKSHOPU: PRÒBùH KAMPANù – SLOVENSKÉ ZKU·ENOSTI
MC chtûjí mít vliv, komunikovat, prosazovat své názory a vyjednávat s
médii, ‰kolstvím a vzdûláváním, úﬁady, vládou, legislativou, samosprávou
Co se podaﬁilo v rámci kampanû
• Vyvolat diskusi – uspoﬁádat diskusní kluby v MC
• Zpracovat reporty z diskusí
• Vy‰kolit falicitátory pro vedení diskusních klubÛ v MC
• Vést emailové konference falicitátorÛ
• Zajistit trénink falicitátorÛ
• Zorganizovat setkání pracovních t˘mÛ falicitátorÛ (dílãí v˘stupy se pﬁipravovaly kaÏdé dva mûsíce)
• Uspoﬁádat konferenci
• Vytvoﬁit www prezentaci
Problémy v kampani
• Málo ãasu na diskusi
• Nedostatek ãasu na zpracování reportÛ
• Málo penûz na organizaci diskusních klubÛ
• Chybí statistické zhodnocení - souhrnná zpráva
• Nedostateãnû vysvûtlen˘ smysl kampanû na jejím poãátku, slabá komunikace s MC
• Chybí vytyãení dal‰ích cílÛ – Co bude dál? Jaká je dal‰í etapa? Jasná definice dal‰ích krokÛ
• Nedostateãná medializace celé kampanû
Pozitiva kampanû
• Vytvoﬁení diskusních klubÛ
• V˘znam sdûlení od matek, otcÛ - dÛleÏitost hlasu rodiãÛ
Návrhy na hlavní cíle kampanû
• Obhájení opodstatnûní existence MC
• Získání veﬁejného uznání aktivit MC
• Orientovat se na nové zdroje (ziskovou sféru)
• Dostat MC do ‰ir‰ího sociálního systému organizací pﬁi zachování jejich nezávislosti
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PÒL NA PÒL
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
ŽEN A MUŽŮ
¤EKNùTE NÁM SVÒJ P¤ÍBùH!
Jedním ze Ïhav˘ch témat souãasnosti je slaìování osobního a pracovního Ïivota a postavení rodiãÛ na trhu
práce. Existuje ﬁada statistik, vznikají odborné práce, ale nás zajímají va‰e skuteãné pﬁíbûhy. Máte zku‰enosti
s hledáním práce po rodiãovské dovolené nebo s diskriminací na trhu práce? Máte tipy, jak dobﬁe slaìovat
osobní a pracovní Ïivot, ãi jak se vyhnout problémÛm s tím spojen˘m? Napi‰te nám. Nejzajímavûj‰í pﬁíbûhy
zveﬁejníme (pokud budete chtít, anonymnû) a odmûníme drobn˘mi cenami.
Na va‰e pﬁíspûvky se tû‰íme.
Pﬁíspûvky zasílejte na: linda.sokacova@genderstudies.cz nebo na Linda Sokaãová, Gender Studies,
Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 a obálku oznaãte heslem „¤eknûte nám svÛj pﬁíbûh".

REPRODUKâNÍ PRÁVA ÎEN A MUÎÒ
Zajímáte se aktivnû o otázky spojené s porodnictvím, tûhotenstvím a vzdûláváním v tûchto oblastech? Pak
právû pro Vás jsou urãeny novinky z Gender Studies: informaãní leták „Rozhodujte o sobû samy!”
a publikace „Reprodukãní práva Ïen a muÏÛ”, která se zamûﬁuje na práva rodiãÛ pﬁed/ pﬁi a po porodu, genetick˘ screening a sexuální v˘chovu. Na vzniku tûchto materiálÛ spolupracovaly s Gender Studies
porodní asistentka Ivana Königsmarková z Unie porodních asistentek a Petra Sovová z Hnutí za aktivní mateﬁství. Pokud máte o publikaci zájem, objednejte si ji na e-mailu linda.sokacova@genderstudies.cz nebo na
telefonu 224 915 666.

KNIHOVNA 21. STOLETÍ
Knihovní fondy Gender Studies, o.p.s.
Vztahy mezi muÏi a Ïenami jsou základním stavebním kamenem celé spoleãnosti. Dynamika a zmûny tûchto
vztahÛ urãují smûr, jak˘m se spoleãnost bude ubírat. Od dob Eli‰ky Krásnohorské, která je povaÏována za
jednu z prvních bojovnic za Ïenská práva, se postavení Ïen v rodinû i spoleãnosti zásadnû zmûnilo. Îeny rozhodují o svém Ïivotû, ovlivÀují vûdu, politiku, jsou úspû‰né ve vedoucích funkcích. Pﬁesto je o zmûnu postojÛ
k Ïenám svádûn neustále velk˘ boj. Nejde o osamûlé a odváÏné aktivity nûkolika osvícen˘ch Ïen, jde o ovlivÀování celé spoleãnosti. Dokud dochází k sexuálnímu obtûÏování na pracovi‰ti, domácímu násilí, dokud Ïeny
dostávají za stejnou práci niÏ‰í plat neÏ muÏi, dokud se stává, Ïe Ïena není pﬁijata do zamûstnání jen proto, Ïe
má dûti a je Ïenou, budou muset Ïeny i muÏi i nadále usilovat o zmûny.
Postavením Ïen, jejich právy a nároky, stejnû jako Ïenami na historickém i kulturním pozadí, se velmi podrobnû zab˘vá knihovna obecnû prospû‰né spoleãnosti Gender Studies, která se za 15 let rozrostla v nejvût‰í
knihovnu svého druhu ve stﬁední a v˘chodní Evropû. Více neÏ 7000 knih pﬁeváÏnû v anglickém, ãeském a nûmeckém jazyce hledá odpovûdi na otázky z feministické teorie, popisuje historii Ïenského hnutí, rozebírá Ïenská a muÏská studia, pojmenovává a odhaluje násilí na Ïenách, zab˘vá se genderov˘mi aspekty sociologie,
filozofie, náboÏenství, psychologie, rodiny, politického Ïivota a práva, resp. legislativy. V knihovnû lze najít
samozﬁejmû také beletrii, ve které se daná témata potkávají a prolínají. Souãástí fondu knihovny jsou i ãeská
i cizojazyãná periodika a ‰edá literatura (zprávy z konferencí, semináﬁÛ, firemní literatura…).
Unikátní souãástí knihovny je sbírka cenn˘ch literárních materiálÛ a dokumentÛ z poãátkÛ Ïenského hnutí
v âechách (Archiv Eli‰ky Krásnohorské). Knihovna disponuje pﬁístupem do elektronické databáze, v níÏ lze
nalézt plná znûní ãlánkÛ ze souãasn˘ch svûtov˘ch akademick˘ch a neakademick˘ch periodik. Knihovna také
spravuje tematickou databázi studentsk˘ch bakaláﬁsk˘ch a diplomov˘ch prací z mnoha univerzit v âR.
Elektronická podoba knihovny (on-line katalog, recenze knih) je k dispozici na: www.feminismus.cz,
www.genderstudies.cz.
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V dobû, která je zahlcena informacemi, je nemoÏné v‰echno znát, ale je dÛleÏité vûdût, kde informace získávat. V tomto smyslu je knihovna Gender Studies, o.p.s inspirativní platformou.
Knihovna Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2,
tel.: 224 915 666, e-mail: knihovna@genderstudies.cz.
Souãástí knihovny je také informaãní centrum a bezplatné právní poradenství:
www.rovneprilezitosti.cz, 224 91 53 33.
Pﬁedná‰ky v Gender Studies, o.p.s
Duben 2007
17.4. 2007 v 18:00 - Lenka Bennerová, „Îeny v politice”
Více informací na: magdalena.hornova@genderstudies.cz.

JE DÒLEÎITÉ PRACOVAT KONCEPâNù
- rozhovor s Petrou ·tûpovou z MC Dobﬁí‰ek
Asi budete znát mateﬁská a rodiãovská centra a SíÈ mateﬁsk˘ch center v âR. V ﬁíjnu a listopadu se v nûkter˘ch
centrech ve Stﬁedoãeském kraji konaly semináﬁe zamûﬁené na rozvoj poãítaãov˘ch dovedností, podnikání
a získávání prostﬁedkÛ ze strukturálních fondÛ. Na jednom z nich, v Dobﬁí‰i, jsme si popovídaly s Petrou ·tûpovou, koordinátorkou MC Dobﬁí‰ek a sítû 17 mateﬁsk˘ch center Stﬁedoãeského kraje. Ta mûla také cel˘ kurz
organizaãnû na starosti a skvûle ho zvládla.

Jaké nejvût‰í pﬁínosy podle Vás mají kurzy zamûﬁené na informaãní a komunikaãní technologie, podnikání a fundrasing? Mají nûjak˘ smysl?
Îeny si zvy‰ují sebevûdomí. Pﬁicházejí s obavami, zda kurzy vÛbec zvládnou, ale odcházejí bohat‰í o nové
znalosti, pﬁípadnû si roz‰íﬁí stávající. Lépe se zorientují na trhu práce, zjistí nové moÏnosti, inspirují se pﬁíklady dobré praxe. Pﬁínosn˘ je i skvûle zaji‰tûn˘ doprovodn˘ servis kurzÛ: dostupnost i v men‰ích mûstech,
vhodn˘ ãas i termín, zaji‰tûné hlídání dûtí v hernû MC, obãerstvení, kvalitní uãebny, odborní lektoﬁi, v˘ukové
materiály, skripta, cd, vãetnû certifikátu pro absolventky. V‰e pﬁipraveno velmi profesionálnû a navíc nabízeno
bezplatnû z Evropského sociálního fondu. Myslím, Ïe se tím zvy‰uje prestiÏ poﬁádajících organizací a EU
vÛbec. Pro mnohé je to první pozitivní osobní zku‰enost v souvislosti s ãlenstvím âeské republiky v EU.
Tyto a podobné semináﬁe jsou urãitû velk˘m pﬁínosem a mohou velmi ovlivnit budoucí kariéru a Ïivot Ïeny
absolventky. Jsou velmi dostupné, mÛÏe je absolvovat Ïena na mateﬁské a ãi rodiãovské dovolené, coÏ je
velká v˘hoda, nemusí se zaãít vzdûlávat aÏ po návratu do zamûstnání, pﬁíp. si tak mÛÏe udrÏovat svoji profesi.

Jaké jsou nejvût‰í problémy, ale také v˘zvy, kter˘m ãelí rodiãe v âeské republice?
Osobnû povaÏuji mateﬁskou a rodiãovskou za dostateãnû dlouhou. Nevidím ﬁe‰ení ve zvy‰ování porodného
ani pﬁíspûvkÛ sociálních dávek. Vnímám to pouze jako náplast na nízkou porodnost, která ale neléãí její pﬁíãinu. Vnímám obecnû velk˘ tlak spoleãnosti na v‰estrannost matky, která obvykle z vût‰í ãásti zaji‰Èuje chod
domácnosti, pracuje na pln˘ úvazek a vychovává dûti. B˘t dobrá znamená zvládat v‰echno perfektnû a sama.
Pokud si jsem schopná díky svému pﬁíjmu zaplatit úklid bytu nebo Ïehlení apod., tak mnou okolí opovrhuje.
Nejvût‰ím problémem je ale souãasn˘ status quo moÏnosti zkrácen˘ch ãi dûlen˘ch úvazkÛ, naprostá nepodpora zamûstnavatelÛ napﬁ. daÀov˘mi úlevami, dotacemi apod. Pﬁi krat‰ím úvazku by mûly b˘t také zachovány
i ostatní zamûstnanecké v˘hody.
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Co podle Vás mÛÏe pozitivnû ovlivÀovat postavení rodiãÛ v âR?
Aktivní lobbying na v‰ech úrovních. Vracet Ïeny matky na trh práce, pokud nemají moÏnost flexibilních
úvazkÛ, které zajistí dÛstojné finanãní ohodnocení, je krátkozrak˘m ﬁe‰ením. S tím pﬁímo souvisí podpora zamûstnavatelÛ. Dobr˘m pﬁíkladem ze zahraniãí je pro rodiãe s tﬁílet˘mi dûtmi moÏnost místo ãtyﬁ hodin dennû
dávat dûti do mateﬁské ‰kolky a ãerpat stejn˘ poãet hodin z tzv. ãasové banky. A to v prÛbûhu nûkolika let.
Rodiãe tak mohou ãást rodiãovské dovolené ãerpat napﬁ. v dobû, kdy jde dítû do první tﬁídy a je potﬁeba jej
doprovázet. To teprve umoÏní pracovat vût‰ímu mnoÏství pﬁedev‰ím Ïen na ãásteãn˘ úvazek pﬁi rodiãovské
dovolené. Pokud do práce dojíÏdíte, tûÏko stihnete dítû odvést a vyzvednout a mezi tím odpracovat nûkde
zhruba dvû hodiny. Kde Vás takto zamûstnají nebo komu se to vyplatí? A kolik Ïen doma dûlá korektury, pﬁekládá nebo zpracovává úãetnictví?

Jaké konkrétní aktivity mohou pﬁispût k lep‰ímu slaìování soukromého a pracovního Ïivota a uplatnûní
matek a otcÛ na trhu práce ? v ekonomickém Ïivotû? Co by konkrétnû pomohlo zlep‰it postavení rodiãÛ
ve spoleãnosti? Jak˘ch sluÏeb se nedostává?
Je to k nevíﬁe, ale ãasto se rodiãÛm nepodaﬁí umístit dítû do mateﬁské ‰kolky dle svého v˘bûru nebo v místû
bydli‰tû. Dodnes existují pﬁípady v men‰ích obcích, Ïe dítû naãerno zapí‰ete do mateﬁské ‰koly hned po jeho
narození. V na‰em mûstû, kde je osm tisíc obyvatel, pﬁibylo za poslední rok tﬁi sta rodin. To mÛÏe znamenat
pﬁíliv minimálnû nûkolika desítek dûtí do mateﬁsk˘ch a základních ‰kol. Souãasné tﬁi mateﬁské ‰kolky ve
mûstû ale mají kapacitu plnou. Tyto vûci nejsou koncepãnû ﬁe‰eny. Staví se nové byty bez obsluÏnosti a navazujících sluÏeb. âasto se setkávám s poptávkou rodiãÛ po hlídání dûtí mlad‰ích neÏ tﬁi roky - tzv. jeslí.
Osobnû si chci vychovávat dûti radûji sama, ale chápu, Ïe se rodiãe mÛÏou ocitnout v situaci, kdy nutnû potﬁebují dítû umístit do jeslí a nabídka této sluÏby urãitû chybí.
Staãilo by také zmûnit úplnû zdánlivou maliãkost a to je definice rodinného vstupného, tak jak je vnímána
standardnû vût‰inou institucí: doposud je chápáno jako dva dospûlí se dvûma dûtmi. To diskriminuje vícepoãetné rodiny. A je to naprosto nevyhovující. Stát by to stálo minimum, údajnû pro to neexistuje Ïádná
smûrnice, ale je to zaÏit˘ zvyk, kter˘ by bylo prospû‰né zmûnit. MoÏná by pomohla celorepubliková kampaÀ
a mnoho státních i soukrom˘ch subjektÛ by se pﬁipojilo ke zmûnû samo bez naﬁízení.

Linda a Svûtlana Sokaãovy, Gender Studies, o.p.s.
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ÎENA MEZI PARAGRAFY,
ROZUMEM A CITEM…
Bezplatné právní poradenství zamûﬁené na rovnost pﬁíleÏitostí na trhu práce je poskytováno
prostﬁednictvím telefonické linky v úter˘ 9.00 – 11.00 hod. a v pátek 16.30 – 18.30 hod. na
ãíslech 224 913 350, 774 913 350, osobního (pﬁedem domluveného) setkání a pﬁedev‰ím
prostﬁednictvím on-line webové poradny (http://www.rovneprilezitosti.cz).

NA VA·E DOTAZY ODPOVÍDAJÍ:
Ana Králíková LuÏaiç
se narodila 1976 v Sarajevu, Bosna a Hercegovina, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. UÏ za
studií spolupracovala s organizací âlovûk v tísni a úãastnila se pﬁíprav filmov˘ch festivalÛ v Banja Luce
(Bosna a Hercegovina) a Praze. V souãasné dobû pracuje jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláﬁi
Sophos a spolupracuje zejména s Gender Studies. V oblasti práva se zamûﬁuje zejména na právo pracovní
a rodinné, zvlá‰tû pak na oblast prosazování rovn˘ch pﬁíleÏitostí.
Ivana Spoustová
se narodila v roce 1964 v Praze, vystudovala v Praze vysokou ‰kolu ekonomickou (1986) a právnickou
fakultu Univerzity Karlovy (2005). Pracovala jako obchodní ﬁeditelka, vyuãovala na stﬁední ‰kole angliãtinu,
ekonomii a právo. JiÏ více neÏ tﬁi roky spolupracuje s neziskovou organizací proFem a v rámci projektu
AdvoCats for Woman se zamûﬁuje na poskytování pﬁímé právní pomoci Ïenám - obûtem (nejen) domácího
násilí vãetnû jejich zastupování u soudÛ. Autorsky se podílí na vypracování odborn˘ch publikací vydávan˘ch
organizací proFem. V oblasti práva se zamûﬁuje zejména na právo rodinné a trestní a na oblast poru‰ování
práv Ïen v na‰í republice.

V¯BùR Z NEJâASTùJ·ÍCH DOTAZÒ
DISKRIMINACE SPOJENÁ
S MATEŘSKOU / RODIČOVSKOU
DOVOLENOU
Otázka: Dobr˘ den, ráda bych se zeptala, zda je
nûjak omezená moÏnost v˘dûlku, kter˘ by probíhal
souãasnû s pobíráním pﬁíspûvku k rodiãovství (tedy
po pÛl roce vûku dítûte). Mohu mít pﬁíjem od svého
zamûstnavatele a zároveÀ pobírat rodiãovsk˘ pﬁíspûvek, pokud budu s dítûtem doma já nebo jin˘ rodinn˘ pﬁíslu‰ník? Dítû v té dobû nebude v jeslích
nebo ve ‰kolce. Dûkuji a pﬁeji hezk˘ den.
Odpovûì: V souãasné dobû mÛÏe rodiã pﬁi pobírání
rodiãovského pﬁíspûvku zlep‰ovat v˘dûleãnou ãinností sociální situaci rodiny. Musí v‰ak zajistit péãi
o dítû jinou zletilou osobou. MÛÏete tedy mít pﬁíjem.
Otázka: Dobr˘ den, chtûla bych se zeptat, jak mám
postupovat? Dne 1.8.2007 mi konãí tﬁíletá rodiãov-
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ská dovolená, chtûla bych poÏádat zamûstnavatele
o prodlouÏení na ãtyﬁi roky. Co proto mám udûlat,
co v‰echno v Ïádosti napsat? Sly‰ela jsem, Ïe mÛj
zamûstnavatel rád neprodluÏuje a radûji pﬁistupuje
na moÏnost ukonãení pracovního pomûru, ale chci
tu Ïádost zkusit, nárok na to mám? Jinak se uÏ nechci vrátit zpût na stejnou firmu, jaká v˘povûì po
ukonãení rodiãovské dovolené je nejvhodnûj‰í?
Pﬁedem dûkuji a pﬁeji hezk˘ den.
Odpovûì: Na neplacené volno po dobu ãtvrtého
roku rodiãovské dovolené není právní nárok, zamûstnavatel opravdu nemusí va‰í Ïádosti vyhovût.
Pak jste povinna nastoupit do zamûstnání.
Zamûstnanec nemusí ve své v˘povûdi uvádût Ïádn˘
dÛvod, v˘povûì mÛÏete proto dát i bez udání dÛvodu. Pracovní pomûr lze ukonãit i dohodou, coÏ
b˘vá vÏdy nejv˘hodnûj‰í, zvlá‰È pokud jiÏ nechcete
do stávajícího zamûstnání nastoupit.

KOMUNIKACE V RODINù
Pﬁi jedné náv‰tûvû rodiny se mi ukázal tento obrázek:
Maminka v kuchyni vaﬁila veãeﬁi, mûla pu‰tûnou televizi a v ní probíhal její oblíben˘ podveãerní seriál.
Její ãtyﬁlet˘ syn si hrál v pokojíku. Mûl k tomu
pu‰tûné video, kde se odehrávaly akãní boje mezi
jednou a druhou stranou. Maminka dovaﬁila veãeﬁi,
pﬁipravila na stÛl talíﬁe a zamy‰lenû s pohledem na
televizi volá na syna: „Kubo, pojì uÏ!" Kuba nic,
mydlí panáãky v pokojíku, kteﬁí právû svádûjí
podobn˘ boj jako hrdinové v televizi. Maminka
znovu volá: „Kubo, pojì uÏ!" A zasnûnû se dívá, jak
pﬁíbûh v televizi dopadne. Kuba nesly‰í. Maminka
vletí do pokojíku a…
MoÏná Ïe se vám to také nûkdy stalo, Ïe jste byli
svûdky takové komunikace v rodinû. MoÏná Ïe ne.
Pojìme se podívat na to, jaká by správná komunikace v rodinû mûla b˘t.
Základem pro uãení se komunikace je postﬁeh,
pozorování a vnímání dítûte, jaká je komunikace
mezi jeho rodiãi. To je pro dítû model, kter˘ si
nejdﬁíve osvojuje.
Komunikace mezi rodiãi by tedy mûla b˘t otevﬁená.
Rodiãe by si mûli vyprávût navzájem, jak den proÏili,
co se jim líbilo, co se jim podaﬁilo, co bylo obtíÏné,
s ãím mají starosti. Je dÛleÏité, aby si takov˘ krátk˘
ãas udûlali rodiãe navzájem kaÏd˘ den. Pokud by
tato komunikace mezi nimi neprobûhla, mohlo by se
stát, Ïe za urãit˘ ãas se budou navzájem od sebe
vzdalovat a budou Ïít spí‰e vedle sebe neÏ spolu.
Z této komunikace se uãí také dítû. Uãí se nebát
mluvit spolu s rodiãi a mít v nich toho nejlep‰ího
kamaráda.
Pokud je otevﬁenost v komunikaci, znamená to,
Ïe matka mÛÏe otci ﬁíct, jak si cel˘ den proÏila
napﬁíklad v mateﬁském centru, co je pro ni dÛleÏité,
jak ji práce nebo pobyt v mateﬁském centru naplÀuje, co jí pﬁiná‰í. Stejnû by mûla mít matka nastavenu pozornost a vnímání na to, co jí ﬁíká táta, jak˘
proÏitek dne mûl i on.

druh˘ neudûlal nebo udûlal ‰patnû. Mluvit sám za
sebe, jak to dotyãn˘ vnímá, co si myslí, z ãeho má
radost, co ho naplÀuje, co ho zasáhlo, co se mu
nelíbí. Pokud mluví rodiã sám za sebe, druh˘ rodiã
z toho má lep‰í pocit, necítí se sunut˘ do kouta. Ve
vût‰inû pﬁípadÛ má chuÈ s danou vûcí nebo obtíÏí
nûco udûlat.
Dal‰í dÛleÏitou sloÏkou komunikace je akceptace
(pﬁijetí, respektování) druhého. Pokud jeden rodiã
nûco ﬁíká, má na nûco urãit˘ názor, je zapotﬁebí pro
druhého rodiãe, aby tento názor pﬁijal váÏnû. Aby ho
hned neodsuzoval, nedostal se s druh˘m rodiãem
do sporu, do konfliktu. Nejdﬁíve je zapotﬁebí pﬁijetí,
krátké rozmy‰lení a teprve potom je moÏné diskutovat, ptát se, mít jin˘ názor. V nûkter˘ch pﬁípadech se
ãasto stává, Ïe z takové komunikace vzejde názor
úplnû jin˘, daleko lep‰í neÏ na poãátku, ze kterého
mají obû strany radost.
Ve vzájemné komunikaci mezi rodiãi je potﬁebné
najít ãas pro sebe navzájem. Tento ãas mÛÏe b˘t
velmi krátk˘, je ale zapotﬁebí, aby byl. Ze síly vzájemného vztahu mezi rodiãi mÛÏe totiÏ dítû ãerpat
klid, jistotu, bezpeãí. A také podle známého „ve
dvou se to lépe táhne", tak mohou rodiãe rozprostﬁít
vzájemnou sílu a podporu. Navíc dítû vnímá, Ïe jsou
rodiãe napﬁíklad v urãitém v˘chovném postoji jednotní a to je pro nûj dÛleÏité. Dává mu to oporu pro
svá rozhodnutí, dává mu to jistotu v nároãn˘ch okamÏicích, kdy musí hájit své stanovisko nebo svÛj
názor pﬁed jin˘m vrstevníkem ve chvíli, kdy uÏ tam
rodiãe nejsou.
Co a jak z takové komunikace ãerpá dítû?
Dítû pﬁedev‰ím ãerpá pﬁíklad. Mnohdy se aÏ rodiãe
zasmûjí, protoÏe vidí a sly‰í jejich malé dítû, jak
komunikuje, jaká gesta pouÏívá a jsou to tatáÏ gesta
a ten stejn˘ slovník, jak˘ pouÏívá i jejich rodiã. TakÏe
rodiã je jak˘msi vzorem pro dítû.

V komunikaci je zapotﬁebí také humor. Jsou chvíle,
kdy je dÛleÏité dát nûjakou situaci do úsmûvné polohy, zasmát se nad ní. Nûkdy je pro dítû také velmi
potﬁebné, Ïe vidí rodiãe, jak dovedou udûlat legraci
i mezi sebou.

Dítû ãasto vycítí atmosféru, která právû v rodinû je.
Proto je zapotﬁebí, aby se nebálo ptát rodiãe, co se
dûje, co je mu, co se stalo. Na druhou stranu i ze
strany rodiãe je zapotﬁebí, aby se nebál mluvit
o tom, co si proÏívá, na co myslí. V mnoha pﬁípadech uÏ i malé dítû vycítí, pokud se doma nûco dûje.
Rodiã je smutnûj‰í, zamlklej‰í, zadumanûj‰í. Nûkdy
na dítû nereaguje hned nebo reaguje jinak neÏ je
dítû zvyklé.

V komunikaci mezi rodiãi je dÛleÏité mluvit sám za
sebe. Neosoãovat nebo neobviÀovat druhého.
Nedom˘‰let si hned, jak asi situace probûhla, co ten

Je zapotﬁebí navzájem komunikovat. Samozﬁejmû
Ïe není moÏné vyprávût dítûti v‰echno, co rodiã
proÏívá, co jej rmoutí. Do urãité míry je ale dÛleÏité
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ﬁíct alespoÀ nûco. Vysvûtlit dítûti, proã se víc
usmívá nebo víc mraãí … Pro dítû je dÛleÏité se
v tûchto vûcech orientovat. Nemá pak pocit, Ïe nûco
zpÛsobilo ono samo. NeobviÀuje se, ãasto chce
i rodiãi pomoct.
DÛleÏité je pro rodinu trávit spoleãnû ãas i mimo
domov. Ve chvílích, kdy je rodina pospolu, nemusí
ﬁe‰it kaÏdodenní povinnosti. MÛÏe si uÏít ãas,
jednotliví ãlenové rodiny mohou odkr˘t jiné své
vûdomosti a dovednosti a ukázat se druhému rodiãi
nebo dítûti z jiné stránky. KdyÏ napﬁíklad v mateﬁském centru udûlají dûti pﬁedstavení pro rodiãe, táta
mateﬁské centrum pozná. Ví, jak vypadá, jak to
v nûm chodí. Z povídání o mateﬁském centru se
stane skuteãnost. Na základû této zku‰enosti se
ãasto chce otec podílet na chodu centra nebo si pak
dovede lépe pﬁedstavit, co práce v mateﬁském
centru znamená.
Nûkdy je dÛleÏité dát si spolu s dítûtem ãaj a povídat
si, jak vûci fungují, co chtûjí spoleãnû jako rodina
plánovat, jak nûkteré vûci zaﬁídit. Dítû má tak pocit,
Ïe se s ním poãítá, Ïe je jeho názor brán váÏnû,
nebo Ïe jej alespoÀ rodiãe informují o tom, co
naplánovali oni. Má pﬁed sebou jakousi spoleãnou
budoucnost, která je pro nûj velmi dÛleÏitá.
Pro dítû je také dÛleÏité, aby se v rodinû zachovávala pravda. Samozﬁejmû slovo pravda je velmi
relativní. Znamená to ale, Ïe se rodiã nebojí ﬁíct dítûti základní pravdu, která se jeho rodiny dot˘ká. Je
to pravda o smrti, o tom, jak se rodí dûti, o finanãní
situaci rodiny. V kaÏdém vûku to chce s dítûtem
mluvit jin˘m slovníkem, jinak obsáhle, ale mluvit.

Právû v rodinném prostﬁedí, které by pro nûj mûlo
b˘t nejvíc otevﬁené a nejvíc pﬁátelské, je na to
prostor. Dítû pak dostane prostor se na vûci zeptat,
pokraãovat v rozhovoru.
Dítû se nemá bát mluvit i o vûcech negativních.
Pokud udûlalo dítû nûco ‰patnû, pokud se nûco
stalo, co zapﬁíãinil, rodiãe mají b˘t ti první, které
informuje, se kter˘mi se domluví na nápravû, na
odãinûní. Rodiãe by nemûli dítû odsoudit. Naopak
má pro nûj fungovat ocenûní, Ïe to ﬁeklo právû jim
(a to není mnohdy jednoduché). Spoleãnû se pak
mají snaÏit, aby se vûc vyﬁe‰ila, napravila.
Rodiãe také mají spolu s dítûtem ãerpat ze situace,
kterou udûlali, jako z vûci, která je pouãila, která je
pro nû zku‰eností. Nemají se k ní vracet jako k vûci
negativní, o které nechtûjí mluvit nebo kterou chtûjí
pﬁipomínat dítûti jako v˘ãitku.
DÛleÏité ve vzájemné komunikaci je také neskákat
si do ﬁeãi, dát si prostor pro mluvení. Naopak se
nûkdy mÛÏe stát, Ïe jeden rodiã nebo i dítû jsou
spí‰e nemluvní, nemají tu potﬁebu mluvit, spí‰e si
vûci v sobû nosí a nesdûlí je. Pak je zapotﬁebí, aby
ten, kdo tuto potﬁebu nûco sdûlit cítí, zaãal. I máma
mÛÏe zaãít dûtem doma povídat, jak˘ den si proÏila,
co bylo pro ni pûkné, dÛleÏité. Z tohoto pﬁíkladu se
pak mÛÏe rozpovídat i dítû.
A proto, komunikujme navzájem spolu, nenechávejme si vûci sami pro sebe. Vzájemná komunikace
nás obohacuje, vûci usnadÀuje, odhaluje mnohé
souvislosti, dává nahlédnout do svûta toho druhého. âiní ãlovûka radostnûj‰ím, protoÏe není sám.
NeÏije vedle nûkoho, ale s nûk˘m!
PhDr. Ilona ·paÀhelová, privátní dûtská psycholoÏka
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ZKU·ENOSTI, O KTER¯CH
SE NEMLUVÍ
CO NEVÍTE O VÍCERâATECH
V dobû, kdy zaznamenáváme populaãní krizi, se za posledních 20 let rapidnû zv˘‰il poãet narozen˘ch dvojãat
(z pomûru 1:100 na 1:50). DÛvody jsou zﬁejmé – stále více Ïen odkládá mateﬁství na pozdûj‰í vûk a otûhotnûní
je sloÏitûj‰í. Do hry vstupuje léãba neplodnosti, hormonální léãba a asistovaná reprodukce. Také otûhotnûní do
pÛl roku po vysazení hormonální antikoncepce zvy‰uje pravdûpodobnost poãetí dvojãat.
Málokdo si ale uvûdomuje, Ïe v˘voj a v˘chova dûtí z víceãetn˘ch porodÛ je diametrálnû odli‰ná od v˘chovy
dûtí narozen˘ch po sobû. V˘chova dvojãat a víceãat klade na rodiãe zv˘‰ené nároky nejen fyzické, ale i psychické a zejména finanãní. Nemluvû o tom, Ïe dvojãe B má nejvût‰í riziko zdravotního postiÏení ze souboru
v‰ech Ïivû narozen˘ch dûtí (aÏ 20% dvojãat trpí DMO). Matka dvojãat má sice prodlouÏenou „mateﬁskou dovolenou” (penûÏit˘ pﬁíspûvek v mateﬁství od zamûstnavatele) z 28. t˘dnÛ na 37, ov‰em stejnû jako matka trojãat, ãtyﬁãat a matka samoÏivitelka. Matka trojãat a samoÏivitelka uÏ není nikterak zv˘hodnûna! Stejnû tak
matka dvojãat (trojãat) pobírá pouze jeden rodiãovsk˘ pﬁíspûvek. A pﬁitom vychovává dvû (tﬁi, ãtyﬁi) dûti najednou! Ano, mÛÏe se argumentovat tím, Ïe maminka, které se narodí dvû nebo tﬁi dûti krátce po sobû, je na
tom stejnû, ale není tomu tak. Na pﬁíkladu si mÛÏeme ukázat, jak jsou matky víceãat znev˘hodnûny. Matka,
které se narodí tﬁi dûti s vûkov˘m rozdílem mezi kaÏd˘m z nich pouze 1 rok, pobírá po dobu 3 x 28 t˘dnÛ penûÏit˘ pﬁíspûvek v mateﬁství od svého zamûstnavatele ve v˘‰i 69% její pÛvodní mzdy. Rodiãovsk˘ pﬁíspûvek
pobírá aÏ do 3 (4 let) posledního narozeného dítûte, tedy po dobu 6 let a celá tato doba se jí poãítá jako odpracovaná léta na dÛchod. Nemluvû o tom, Ïe takováto matka mÛÏe star‰í dûti od tﬁí let dávat do mateﬁské
‰kolky. Naopak matka trojãat pobírá penûÏit˘ pﬁíspûvek v mateﬁství pouze 37. t˘dnÛ a rodiãovsk˘ pﬁíspûvek
do tﬁí (4) let vûku trojãat. Do dÛchodu se jí zapoãítají tedy pouze 3 (4) odpracované roky. Pﬁitom obû matky
vychovají 3 dûti – ta první zmiÀovaná mohla volit dle své vlastní situace poãet sv˘ch dûtí, druhá zmiÀovaná
volbu nemûla, dvojãata ani trojãata si nevybíráme… Není toto diskriminace?!
Klub dvojãat a víceãat se mimo jiné své aktivity snaÏí prosazovat zájmy rodin s dvojãaty a vícerãaty a bojuje
za odstranûní legislativní diskriminace tûchto rodin. Uvedu jeden pﬁípad z praxe poslední doby: Paní Anjela
Bondarenko je ukrajinská obãanka, která v âechách s manÏelem legálnû pracovala jiÏ více neÏ pût let. Îijí zde
na základû dlouhodobého pobytu, platí zde danû i sociální a zdravotní poji‰tûní. Mûli by b˘vali nárok zaÏádat
si o trval˘ pobyt, ale protoÏe se chtûli ãasem vrátit domÛ, nemûli k tomu Ïádn˘ dÛvod. KdyÏ paní Bondarenko
otûhotnûla, poãítali s tím, Ïe po porodu se vrátí zpût na Ukrajinu. Ve ãtvrtém mûsíci jí doktoﬁi oznámili, Ïe
ãeká dvojãata, v ‰estém mûsíci na genetickém UZ zjistili, Ïe to jsou trojãata (poãatá zcela pﬁirozenû). V tu
chvíli se na nás obrátila a snaÏila se zjistit, jak má dál postupovat a jak jí mÛÏeme pomoci, zúãastnila se pﬁedná‰ky pro budoucí rodiãe a vyuÏívá na‰í telefonické poradny… Dûlali jsme, co jsme mohli… Nakonec v‰e
dobﬁe dopadlo, trval˘ pobyt získali v pﬁednostním ﬁízení (normálnû se po zaÏádání ãeká 6 mûsícÛ), takÏe
jejich dûti budou mít hrazenu ve‰kerou zdravotní péãi - pokud by mûli pouze dlouhodob˘ pobyt, zdravotní
poji‰tûní se nevztahuje na dûti. Paní Bondarenko porodila 26.1.2007 na porodnické klinice U Apolináﬁe krásná
a zdravá trojãátka – Dominika (2285g), Davida (1925g) a Alexandru (2205g). Mohlo se zdát, Ïe je vyhráno.
Ale…Od ledna zaãal platit nov˘ zákon o sociálních sluÏbách a paní Anjela narazila. Dosud maminkám s trojãaty obvodní úﬁad pﬁidûloval o‰etﬁovatelku dle zákona, kter˘ od ledna pﬁestal platit. A v novém zákonû se
nikdo z úﬁadu nevyznal, takÏe poÏadoval od paní Bondarenko 3 000,- Kã mûsíãnû za pﬁidûlenou peãovatelku
(témûﬁ polovinu rodiãovského pﬁíspûvku!!). Opût se Klub dvojãat vloÏil do pﬁíbûhu ukrajinské rodiny a na
základû pﬁijetí u ministra Neãase a jeho interpretace pﬁíslu‰ného zákona nakonec byla paní Angele a jejím
trojãátkÛm pﬁidûlena peãovatelka zdarma. Konec dobr˘ – v‰echno dobré… Jak by si ale tato matka
– imigrantka, která zde nemá Ïádnou rodinu kromû pracujícího manÏela, poradila sama se tﬁemi dûtmi?
Lze tuto situaci - nevûdomost úﬁedníkÛ - nechat bez komentáﬁe?
A jak tento ãlánek zapadá do tématu? Nejen Ïe se nemluví o tom, jak jsou rodiny s vícerãaty diskriminovány
státem, ale o nedostatcích v zákonû o sociálních sluÏbách se nikdy nemluví v souvislosti s trojãaty
a ãtyﬁãaty…Jako by téma víceãat a jejich specifik˘ch potﬁeb vÛbec neexistovalo!
Klára Rulíková, Klub dvojãat a víceãat, Praha
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V¯MùNA ZKU·ENOSTÍ

KULATÉ STOLY - OSVùDâEN¯ NÁSTROJ KOMUNIKACE
Mateﬁské centrum Dobﬁí‰ek a Pastoraãní centrum sv.Tomá‰e v Dobﬁí‰i pﬁi‰lo v loÀském roce s nabídkou
organizace pravidelného setkávání takzvan˘ch „Kulat˘ch stolÛ". Kulat˘m stolem rozumíme setkání zástupcÛ
partnersk˘ch organizací, mateﬁsk˘ch center, NNO, církví a zástupcÛ vedení obcí v regionu, kraje a ministerstev.
Cílem setkávání bylo pﬁedev‰ím seznámit se a poté zlep‰it komunikaci mezi jednotliv˘mi organizacemi, které
mezi sebou po dlouhou dobu existence prakticky nekomunikovaly, aãkoliv pÛsobily nedaleko od sebe. Tato
klíãová aktivita podpoﬁila vznik partnerské sítû vãetnû fungující databáze kontaktÛ. V rámci panelové diskuse
bûhem setkání mohly organizace ﬁe‰it problémy, které je opravdu tíÏí a díky zástupcÛm z ostatních organizací, vãetnû místní správy, sdílely praktické rady usnadÀující jejich situaci.
Realizovali jsme celkem ãtyﬁi setkání NNO z regionu u kulatého stolu se zajímav˘mi hosty, napﬁíklad námûstkem hejtmana Stﬁedoãeského kraje Mgr. Josefem Vackem, poradkyní ministrynû informatiky Lenkou
Ptáãkovou-Melicharovou, euromanaÏerem Jiﬁím Krásou, zástupci Komunitního centra v Berounû, místní samosprávy apod. KaÏdého kulatého stolu se zúãastnilo v prÛmûru ‰estnáct osob ze ãtrnácti organizací, organizaãnû v‰e zaji‰Èovaly maminky z Dobﬁí‰ku, prostory a obãerstvení zdarma poskytlo Pastoraãní centrum.
Pﬁi moderování se nám velmi osvûdãila technika LSP (leadership-support-process). Ta navozuje pﬁátelskou
atmosféru sdílení a zaji‰Èuje prostor k vyjádﬁení v‰em zúãastnûn˘m. Stﬁídala se zajímavá témata: dobrovolnictví, vzdûlávání, fundraising, na která jsme vÏdy pﬁipravili mnoÏství materiálÛ a zajímav˘ch informací. Se
souhlasem zúãastnûn˘ch jsme poﬁizovali záznam ve formátu MP3 a fotodokumentaci. Podrobn˘ zápis jsme
rozesílali v‰em ze seznamu kontaktÛ.
Z v˘stupÛ setkání NNO u kulatého stolu jasnû vyplynula potﬁeba vytvoﬁit komunitní plán sociálních sluÏeb
(KPSS) v regionu. MC Dobﬁí‰ek bylo za NNO pﬁizváno do místní akãní skupiny (MAS) regionu Brdy - Vltava
v rámci grantového programu Leader a v záﬁí 2006 se úãastnilo dvoudenního setkání a tvorby plánu strategického rozvoje oblasti a mohlo ovlivnit urãení prioritních oblastí a pﬁípravu rozvojov˘ch projektÛ regionu.
Pravidelnû se setkáváme se zástupci dal‰ích NNO, podnikatelÛ a samosprávy pﬁi workshopech MAS a pﬁi
práci na KPSS.
Na‰í prvotní aktivitou, tzn. poﬁádáním kulat˘ch stolÛ, jsme iniciovali tvorbu komunitního plánu sociálních
sluÏeb v regionu. Mûsto Dobﬁí‰ na ná‰ podnût a s na‰í pomocí pﬁi vytvoﬁení Ïádosti získalo v závûru roku
grant v hodnotû 870 000 Kã. Vyvrcholením na‰í snahy by mûl b˘t ná‰ podíl na pﬁípravû projektu nového
Komunitního centra pro v‰echny generace u nás v Dobﬁí‰i.
V poﬁádání setkání chceme pokraãovat i v tomto roce a plánujeme uspoﬁádat celkem 6 setkání pracovní
skupiny s názvem Dûti, mládeÏ, rodina v rámci projektu „Na cestû ke komunitnímu plánu sociálních sluÏeb
na Dobﬁí‰sku”.
Plodem na‰eho úsilí by mûlo b˘t vytvoﬁení podkladÛ pro strategick˘ dokument KPSS, mapující potﬁeby
obãanÛ v na‰em regionu a v budoucnu samotná realizace Komunitního vzdûlávacího centra na Dobﬁí‰i.
Na‰e úspûchy i zklamání mapujeme a vyhodnocujeme v projektu Local to local, vyhlá‰eném a finanãnû
podpoﬁeném Sítí MC. V rámci závûreãné zprávy vypracujeme i manuál poﬁádání kulat˘ch stolÛ, o kter˘ se
podûlíme s ostatními mateﬁsk˘mi centry.
Petra ·tûpová, MC Dobﬁí‰ek, Dobﬁí‰
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Z MATE¤SKÉHO CENTRA NA RADNICI
Jsme ãtyﬁi maminky na rodiãovské dovolené, celkem máme 11 dûtí od ‰esti nedûl do 7let. Pﬁi podzimních
volbách jsme se dostaly na MûÚ Milovice jako 3 ãlenky komisí a jedna zastupitelka mûsta. Jak se zdravotní
sestra, uãitelka M· a dvû uãitelky Z· na rodiãovské dovolené dostaly aÏ na radnici?
Díky práci pro Mateﬁské centrum Milovice, jehoÏ jsme spoluzakladatelky. Mûsto Milovice je velmi zvlá‰tní
sv˘m sloÏením obyvatel. Po odchodu rusk˘ch vojsk v roce 1991 se do rekonstruovan˘ch panelov˘ch domÛ
zaãaly stûhovat mladé rodiny. PrÛmûrn˘ vûk je 29 let. Mûsto se staví prakticky od základu - opravují se
domy, v‰echny chodníky, silnice, osvûtlení, vznikají obchody i sluÏby. Musela b˘t postavena nová M·, kapacita Z· je jiÏ témûﬁ naplnûna. Do toho se bûhem 15 let zv˘‰il poãet obyvatel z 1100 na 7000 osob. Ideální
místo pro vznik mateﬁského centra. Mûsto se prudce vyvíjí a rodiny s mal˘mi dûtmi zde tráví nejvíc ãasu.
Kdo jin˘ by mûl upozorÀovat na to, co zde je‰tû chybí? âlenky obãanského sdruÏení Maminky dûtem, zakladatelky MC, jiÏ od zaãátku úzce spolupracují jak se zástupci mûsta, tak s místními neziskov˘mi organizacemi
a institucemi. Práce pro MC nás nauãila ﬁadu dovedností, které jsme dﬁíve neovládaly - práci s poãítaãem, ﬁízení velké organizace, získávání financí a darÛ od sponzorÛ, vyplÀování projektÛ a grantÛ aj. Zkrátka i pﬁes
péãi o malé dûti „jsme celkem v obraze”. Aktivním maminkám, které nám s MC pomáhaly ãi pomáhají, se
stalo centrum nejen místem odpoãinku, ale pﬁedev‰ím místem seberealizace a dal‰ího vzdûlávání. MC je pro
nás ohromná ‰kola Ïivota. Snaha o realizaci toho, co bychom ve mûstû chtûly, nás dovedla aÏ na radnici.
Pravidelnû poﬁádáme setkání institucí a neziskov˘ch organizací pÛsobících v Milovicích, jsme hlavními poﬁadateli Poznávacího pochodu mûstem, jehoÏ se loni zúãastnilo 17 místních organizací a kdy byl v na‰em
mûstû hromadn˘ den otevﬁen˘ch dveﬁí v dÛleÏit˘ch budovách mûsta. Iniciovaly jsme vznik komunitního plánování sociálních sluÏeb. Inspirovaly jsme se projektem z Olomouce „Obec pozorná k rodinû” a spoleãn˘mi
silami se pokusíme prosadit ﬁadu zmûn, které ulehãí rodinám s dûtmi jejich Ïivot v Milovicích.
Petra Dobiá‰ová, MC Milovice

JAK JSME NASKOâILY DO ROZJETÉHO VLAKU
UÏ je to víc neÏ mûsíc, co jsme oficiálnû naskoãily do parádnû rozjetého vlaku – tedy KﬁesÈanského mateﬁského centra Sedmikráska v Hradci Králové. Jarãa, zakladatelka a dosavadní pﬁedsedkynû centra, ukonãila
po témûﬁ deseti letech mateﬁskou dovolenou a odchází do práce. S ní odchází i skupina aktivních spolupracovnic a opor centra – dûti jim odrostly, nastoupily do ‰kolek a ‰kol a mateﬁskou „dovolenou" naplnûnou
v tomto pﬁípadû z velké ãásti dobrovolnou prací pro centrum stﬁídá klasické zamûstnání. Nastal ãas na generaãní v˘mûnu. I to je jedna z bolestí fungování mateﬁsk˘ch center – maminky se zde stﬁídají pomûrnû rychle
a tak se stane, Ïe nutnost personální zmûny na vedoucí pozici mÛÏe b˘t také otázkou pﬁeÏití ãi zániku celého
mateﬁského centra.
Já sama mateﬁské centrum nav‰tûvuji jako úãastnice nejrÛznûj‰ích akcí uÏ nûkolik let (nejstar‰ímu synovi je
6). Dokonce jsem obãas fungovala jako pﬁíleÏitostná lektorka, uvádûla jsem pár Mikulá‰sk˘ch besídek
a karnevalÛ, sem tam nûco upekla ãi pomohla um˘t okna v centru ... Ale kdyÏ jsem byla oslovena, zda bych
se nechtûla stát souãástí vedoucího t˘mu mateﬁského centra, moc se mi do toho nechtûlo. Dosud jsem
v centru pomáhala, pokud se mi chtûlo – mohla jsem, ale nemusela. Jestli pﬁijmu funkci ve v˘boru, uÏ se
z toho jen tak nevykroutím. Nakonec mû v‰ak pﬁemohl pocit zodpovûdnosti, vÏdyÈ mateﬁské centrum
Sedmikráska povaÏuji také tak trochu za svoje centrum a kdyby mûlo skonãit, protoÏe se nena‰lo pár maminek ochotn˘ch se o jeho fungování postarat, byla by to na‰e velká prohra. Mému rozhodnutí pomohlo také
to, Ïe jsem dostala na starost vydávání na‰eho mûsíãníku Lístky Sedmikrásky a také propagaci na‰eho
centra v regionálním tisku. Vystudovala jsem totiÏ ãe‰tinu, a tak jsou pro mû tyto úkoly radostí a zároveÀ pﬁíleÏitostí k rozvoji konkrétních schopností, které tﬁeba jednou uplatním i v zamûstnání.

19

Abychom s ostatními ãlenkami v˘boru zajistily bezproblémov˘ chod
mateﬁského centra, udrÏely v‰echny
dosavadní aktivity a nabídly také nûco
nového (co v‰echno se u nás dûje, se
mÛÏete podívat v programové nabídce), musely jsme si rozdûlit úkoly
a také zodpovûdnost za jejich plnûní.
Na‰tûstí jedna z nás je právniãka
(pí‰e granty a vyﬁizuje v‰echny formality s úﬁady), druhá je ekonomka
(bere na svá bedra ve‰keré finanãní
záleÏitosti), dal‰í má v˘tvarné schopnosti, a tak se stará o kroniku.
Pﬁedsedkynû Johana vyniká organizaãním talentem, kter˘ je nezbytn˘
k tomu, aby nás v‰echny dala dohromady a udrÏela v centru urãit˘ ﬁád.
Nakonec se ukázalo, Ïe je kolem
centra dal‰í ﬁada ochotn˘ch maminek, které mohou nabídnout své
schopnosti pro vedení krouÏkÛ ãi
semináﬁÛ a nebo pomoci s pﬁípravou
a organizací rÛzn˘ch akcí.
Cel˘ v˘konn˘ v˘bor mateﬁského
centra se schází jednou za 14 dní,
témûﬁ obden se v‰ak schází na‰e
pﬁedsedkynû, právniãka a ekonomka
– úﬁady nás nenechají zahálet.
V˘hodu je snad moÏné vidût jedinû
v tom, Ïe na‰e dûti uÏ jsou v mateﬁském centru jako doma.
Pokud je nûco potﬁeba vyﬁídit v mezidobí mezi na‰imi schÛzkami, vyuÏíváme pﬁedev‰ím e-mail. Dokonce se mi zdá, Ïe tímto zpÛsobem mnohdy vyﬁídíme více neÏ pﬁi osobním
setkání, neboÈ to nám vût‰inou za zády pobíhají na‰e dûti a ãlovûk pﬁi neustálém ohlíÏení, co se zas kde
stane, na mnoho vûcí lehce zapomene. A jak vypadá jeden takov˘ „úﬁední" veãer u nás doma?
Úter˘ 20.00 hodin
Usedám k poãítaãi. Dûti koneãnû zalehly do postele a jen tlumené rány z pokojíãku a pﬁidu‰en˘ smích (nebo
je to brek?) dávají tu‰it, Ïe do spánku je je‰tû daleko. ManÏel sice není nad‰en˘, tû‰il se, Ïe se koneãnû
podívá na tu novou poãítaãovou hru, ale já slibuji: „Je to jen pro dne‰ek, vÏdyÈ ví‰, Ïe máme zítra
v Sedmikrásce schÛzi, budeme vym˘‰let program na pﬁí‰tí mûsíc, musím se na to pﬁipravit a je‰tû dnes
veãer zjistit nûkolik vûcí a pﬁedjednat je s potenciálními lektory..." ManÏel se odevzdanû usadil do kﬁesla
a zapíná si televizi. Pí‰u první mail a odesílám ho. ZároveÀ stahuji do‰lé zprávy. Pﬁeposílají mi oficiální po‰tu
z centra. AÈ pr˘ vidím, co toho kaÏd˘ den chodí, a aÈ si taky poãtu. Vtipné. NeÏ se tím proberu, je‰tû dvakrát
odbíhám do pokojíãku (nejdﬁív pofoukat bouli, pak pro zmûnu pohrozit vaﬁeãkou) a skoro hodina je pryã.
Otevírám mail od Aniãky. Posílá ke kontrole projekt na âarodûjnice, jedna formulace se mi tam nelíbí, tak
obratem posílám zpût svoje pﬁipomínky. Radûji po‰lu kopii i Evû a Johance. Odesláno. Vzpomnûla jsem si, Ïe
je‰tû potﬁebuji zmûnit plakátky na karneval a taky ty dûtské písniãky. Znovu pí‰u Johance, ta to bude zaﬁizovat. Odesílám mail Johance. ZároveÀ se stahuje do‰lá po‰ta, nûco uÏ tam je. Tak kdopak dnes veãer sedí
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u poãítaãe? Eva posílá první reakci na mé pﬁipomínky k projektu na âarodûjnice. Souhlasí se mnou, také je
pro zmûnu. Zítra se o tom v centru pobavíme. Je‰tû je tu nûco od Johanky. Slibuje, Ïe zítra ráno v‰e, co je
potﬁebné na karneval, pﬁinese. A ptá se, jak je to s tou maminkou, co slíbila udûlat pﬁedná‰ku o Novém
Zélandu. Odpovídám, Ïe to zjistím. Po chvíli hledání objevuji kontakt na onu paní a pí‰u jí mail s podrobnostmi k domluvené pﬁedná‰ce. Je‰tû bych potﬁebovala odpovûì od Jany – psala jsem jí uÏ vãera o témata
v˘tvarné dílny na pﬁí‰tí mûsíc. Ale zpráva od ní tu není. Urgovat to zatím nebudu – do uzávûrky na‰ich LístkÛ
na pﬁí‰tí mûsíc zb˘vají je‰tû 2 dny.
Úter˘ 22.00 hodin
ManÏel pochopil, Ïe se k poãítaãi dnes uÏ nedostane a odchází spát. Na mobilu mi píplo oznámení dal‰ího
do‰lého mailu. Johanka...
Úter˘ 22.30 hodin
Odcházím do postele. VÏdyÈ se zítra v‰echny uvidíme v Sedmikrásce, tak v‰e mÛÏeme doﬁe‰it tam. A pokud
nûco nestihneme, nebo zapomeneme? Bez obav. Máme pﬁece internetovou po‰tu!
Stﬁeda 20.00 hodin
Usedám opût k poãítaãi. ManÏel se vÛbec netváﬁí pﬁívûtivû. Slibuji, Ïe je to opravdu jen na deset minut, vÏdyÈ
jsem v‰echno vyﬁídila uÏ vãera. A v duchu si ﬁíkám, Ïe zítra si ty maily musím za kaÏdou cenu vyﬁídit dopoledne. Tﬁetí veãer bez poãítaãe – to uÏ by mi doma asi nepro‰lo. . .
Stanislava Kuãerová, KﬁesÈanské mateﬁské centrum Sedmikráska, Hradec Králové

HLÍDÁNÍ MAMINEK
Bulletin PÛl na PÛl si beru do ruky ráda. âasto mám ‰patn˘ pocit z mého snaÏení, z mého v˘konu! MoÏná to
vyzní jako laciná reklama, ale vûdût, Ïe má nûkdo dal‰í stejné nebo podobné problémy a dokázal se postavit
a jít dál s dal‰ím nov˘m nad‰ením, je pro mû urãitá síla a najednou se mi nápady honí hlavou a v ten moment jsou starosti lehce zvládnutelné (neÏ pﬁiletí dal‰í klacek pod nohy!). A cel˘ proces se opakuje. Vezmu
bulletin, i star‰í ãíslo, a nabírám síly. Dal‰ím ãerpáním sil je pro mû i setkávání mateﬁsk˘ch center mezi
sebou nebo na regionálních setkáních (na celorepublikovém jsem je‰tû nebyla). Taková relaxace, která mû
pﬁivedla k závûru: vlastnû, my‰lenka, proã vznikají centra, je pomoc, pﬁedávání zku‰eností, setkávání a dal‰í
a dal‰í, samy víte nejvíce, co které z nás centrum pﬁineslo, je potﬁeba této my‰lence podûkovat. Podûkovat
samy sobû, co se nám podaﬁilo a podûkovat ostatním. Nevûdûla jsem, jak jsou tato slova díkÛ dÛleÏitá, dokud
jsem se nedostala do urãit˘ch a ãast˘ch krizov˘ch období.
Dûkuji vám v‰em, Ïe se mateﬁská centra zakládají a díky vám existují, velk˘ dík patﬁí také Síti a na‰í Rut,
bulletinu a pokud dovolíte, podûkuji i sama sobû. Dûkuji v‰em, kteﬁí nás podporují a pomáhají. A dost sentimentu! Mal˘ tip jak se nezbláznit a nekoukat jen na „telku”. Na‰e centrum má podobné aktivity jako jiná MC,
ale chtûla bych vám pﬁedat zku‰enost z jedné aktivity. „Hlídání maminek” je veãerní posezení u kávy (jak
máme v programu, ale nûkdy se dostane i na svaﬁáãek), s hostem na dané téma (první pomoc, povídání
o adventu, sourozenecké konstelace atd.) nebo v˘tvarná dílna (drátkování, ubrousková technika, malování
mandal, v˘roba adventních vûncÛ aj.). Setkáváme se v pravideln˘ch ãtrnáctidenních intervalech.
Nepravidelnû máme i masáÏe. Ve dvojicích se vzájemnû uãíme pod dohledem lektorky hmatÛm a ãlovûk si
tak krásnû odpoãine. PÛvodnû jsem si myslela, Ïe o pestr˘ program bude velk˘ zájem, on by i byl, ale nûkter˘m mamkám nevyhovuje doba 20-22, nûkdy i déle. Vût‰inou se nás schází 6 (z celkového poãtu 52) ãlenek.
Cel˘ pÛl rok mû trápila tak malá úãast. Ale pﬁedposlední sezení bylo jiné. Se‰lo se nás tam, no, tipnûte si?
Nebudu napínat - ‰est. Po dlouhé dobû jsem odcházela z centra nad‰ená! Téma byly sourozenecké konstelace a teprve teì, na tomto povídání mi do‰lo, Ïe míÀ mÛÏe b˘t lépe. KaÏdá z pﬁítomn˘ch mamin mohla
vyjádﬁit svÛj souhlas, svou vlastní zku‰enost, pobavit se... Bylo nás tak, Ïe nastala více neÏ pﬁátelská
atmosféra. D˘chl na nás duch My‰lenky, proã zakládat MC, anebo trochu svaﬁáãku? Ale rozhodnû víc v tom
nebylo. Na posledním setkání nás bylo 12 na téma drátkování a ubrousková technika.
Dûkuji, holky, Ïe se setkáváme nejen v na‰ich centrech a v na‰í Síti.
Martina Andrysová, RC Domeãek, Tﬁebechovice pod Orebem
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NÁPADY
Z MATEŘSKÝCH CENTER
PRO MATEŘSKÁ CENTRA
HEDVÁBNÉ OBRÁZKY – RADOST PRO NÁS I NA·E DùTI

V mateﬁském centru v Litomy‰li se schází maminky jiÏ jedenáct˘m rokem. Tak jako v jin˘ch
mateﬁsk˘ch centrech pﬁipravujeme program pro dûti i pro maminky, dûti si oblíbily v˘tvarné
dopoledne „mal˘ ‰ikulka” a dopoledne plné ﬁíkanek, her a písniãek „mal˘ neposeda”. Maminky
se rády sejdou pﬁi dílnách: vánoãní a velikonoãní aranÏování, ‰ití ta‰ek, v˘roba kulat˘ch
papírov˘ch krabic, malování na hedvábí a spoustû dal‰ích aktivit.
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Koníãek jedné z ãlenek nás zaujal natolik, Ïe jsme si techniku malování na hedvábí chtûly vyzkou‰et.
Namalovaly jsme si ‰átky, ‰ály, kravaty, obrázky a pﬁáníãka. Vlastnoruãnû zhotovené v˘robky udûlaly
radost nejen nám, ale i na‰im blízk˘m a pﬁátelÛm. Mezi velmi oblíbené patﬁí v˘tvarná dílna: „Malování
obrázkÛ s dûtskou tematikou”. Rádi se s vámi podûlíme o pracovní postup:
Hedvábí si vypneme do dﬁevûného rámeãku, fixem na hedvábí lehce pﬁedmalujeme vybran˘ motiv
a mÛÏeme se pustit do práce. Konturou na hedvábí namalujeme obrysy, poãkáme, aÏ v‰e zaschne
a zaãneme slab˘m ‰tûtcem jako u omalovánek vybarvovat barvami na hedvábí. Hotov˘ obrázek
sundáme z rámu a z rubu barvy 2-3 minuty zafixujeme Ïehliãkou. Motiv opatrnû podle kontury
vystﬁihneme, musíme stﬁíhat tûsnû u kontury, jinak se hedvábí tﬁepí a v˘sledek vypadá nedbale. Takto
nachystan˘ obrázek nalepíme na lehce tónovan˘ papír s rastrem nebo na ruãní papír a vloÏíme do
dﬁeveného rámeãku. Nakonec mÛÏeme cel˘ obrázek dotvoﬁit konturou na hedvábí, motiv se tak
sjednotí s podkladem a pÛsobí estetiãtûji.
Tuto techniku vyuÏíváme pﬁi v˘robû novoroãních pﬁáníãek a na‰e vlastnoruãní v˘roba obdarované vÏdy
potû‰í. Poãáteãní poﬁizovací cena je dosti vysoká, ale radost z namalovan˘ch v˘robkÛ je vy‰‰í. Pﬁejeme
i vám mnoho úspû‰n˘ch dílen a tû‰íme se na va‰e zku‰enosti.

Petra Bene‰ová, MC Litomy‰l
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Dozorãí rada Sítû mateﬁsk˘ch center v âeské republice
KRAJ
Jihoãesk˘ *
Jihomoravsk˘
Karlovarsk˘ *
Královéhradeck˘
Libereck˘
Moravskoslezsk˘
Olomouck˘
Pardubick˘
PlzeÀsk˘
Praha hl.m.
Stﬁedoãesk˘
Ústeck˘
Vysoãina
Zlínsk˘

JMÉNO
--Lucie Cvaková
--Marie Kubátová
Pavlína Barto‰ová
Edita Kozinová
Jitka Zapletalová
Monika âuhelová
Hana Pudelská
Eli‰ka Kasinová
Simona Vlasáková
Ivana Lhotáková
Iveta Ondráãková
Pavla Fojtíková

MATE¤SKÉ CENTRUM
RC Mace‰ka, Znojmo
MC Kopretina, Vrchlabí
MC Mateﬁídou‰ka, Hejnice
RC Chaloupka, Ostrava
MC Cipísek, Prostûjov
MC KrÛãek, Svitavy
Centrum dûtí a rodiãÛ, PlzeÀ
KMC Knoflík, Praha 9
MC Permoníãek, Jílové u Prahy
Centrum volného ãasu, Most
Tﬁebíãské centrum, Tﬁebíã
RMC Sluníãko, Vsetín

* v Jihoãeském a Karlovarském kraji zatím nemají své zvolené zástupce/kynû v dozorãí radû

