Zápis z oborového setkání mateřských center a
organizací pracujících s mládeží
Setkání proběhlo v rámci procesu posilování partnerství v regionu Posázaví dne 30.1. 2006 od 9:00
v Benešově.

Předpokládaný časový harmonogram, který byl rámcově dodržen.
9:00 – 9:05
9:05 - 9:15
9:15 – 9:45
9:45 – 10:30
10:30 – 10:40
10:40 – 10:50
10:50 – 11:05
11:05 – 11:45
11:45 – 12:00

Přivítání účastníků a představení cílů setkání
Představení jednotlivých účastníků
Společné pojmenování nejdůležitějších problémů regionu
Hledání způsobů řešení pojmenovaných problémů
Přestávka
Seznámení se současným stavem rozvojového plánování v regionu
Posázaví
Individuální seznámení se strategií
Aktualizace strategie na základě zpracovaných návrhů opatření
Definování závěrů a požadavků a zhodnocení společné práce

Setkání se zúčastnilo 16 účastníků.

Prezenční listina oborového setkání v rámci posilování
partnerství v regionu Posázaví
počet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Subjekt
Dům dětí a mládeže Benešov
Dům dětí a mládeže Benešov
K-centrum Město Benešov
MC Permoníček, Jílové u Prahy
Dětský domov Racek
Mateřské centrum - Motýlek, Týnec nad Sázavou
Mateřské centrum - Motýlek, Týnec nad Sázavou
OS Pramen
OS Pramen
Malé Posázaví
Mateřské centrum Hvězdička, Benešov
Mateřské centrum Hvězdička, Benešov
DRáČe - Dětská Radost Čerčany
Mateřské centrum Motýlek
Mateřské centrum Kulíšek
Mateřské centrum Kulíšek

Jméno a přijímení
Milada Rýdlová
Jana Hálová
Hana Slámová
Pavla Ročárková
Hana Urbanová
Václav Škopek
Sáša Škopková
Petra Povolná
Jitka Kukurová
Barbora Čmelíková
Iveta Hronková
Jana Čechová
Jana Kalinová
Marcela Krejčíková
Vanda Pechová
Radka Macháčková

Očekávání účastníků na dnešní setkání
-

inspirace a náměty pro naši činnost
kontakty a spolupráce
zjistit jak se řeší problémy jinde
získání nových zkušeností
seznámit se s lidmi + získat informace o situaci v Posázaví
spolupráce na větších akcích
hledat možnosti pro volný čas dětí a mládeže v malých obcích
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Definování hlavních problémových oblastí
-

-

-

-

problém je zajistit dostatek aktivních lidí, kteří by se podíleli na chodu mateřského centra –
chybí zdroj financí na stálého pracovníka (výpomoc z úřadu práce)
 možnost oslovení maminek, které jsou aktivnější a chodí pravidelně (jejich
zacvičení a vtáhnutí do dění), práce s dobrovolníky,
 profesionalizace (zajistit zdroje na zaměstnance)
 roztříštění aktivit, které by přinesli finanční prostředky (nikdo neví o ničem)
nízká účast maminek a dětí (např. nedostatek zájmu místních lidí)
nezájem o integraci zdravotně postižených (zejm. u rodičů)
návštěvnost mateřských center (většinou pouze na základě kontaktů a známostí)
problémy DDM
 původně působil i v okolních obcích – nedostatek financí a tyto aktivity
ukončeny
 problém není v dětech, ale v rodičích musí volnočasové aktivity podporovat
finance na provoz (včetně toho, jak je využít)
 profesionalizace x dobrovolnictví
 problémem jsou náklady na provoz
 získat peníze na odměny pro vedoucí kroužků apod.
neexistence vhodných prostor pro Mateřské centrum Hvězdička (špatná komunikace
s městem)
město se více soustředí na teenagery – potenciálně rizikové skupiny (drogy apod.), malá
podpora menších dětí
město Benešov podporuje pouze aktivity, které se odehrávají v městě Benešov

Shrnutí hlavních problémových oblastí:
-

lidské zdroje
finance na provoz
spolupráce s obcí
návštěvnost (poptávka)
vhodné prostory

Hledání způsobů řešení pojmenovaných problémů
Lidské zdroje:
-

profesionalizace
o částečné řešení
o hlavně koordinace aktivit (zabránit roztříštěnosti)
o záleží na stádiu rozvoje MC
o problém najít vhodného člověka (schopný manažer, administrátor, koordinátor)

-

dobrovolníci
o přináší nové podněty
o není možné po nich chtít administrativu apod.
o získává je spíše osobní kontakt
o vhodný je přístup k novým aktivním lidem – důležitý je první dojem
o síť mateřských center organizuje
školení, která mohou pomoci (fundraising,
komunikace apod.)
o společná setkání nad budoucností MC (zapojení nových lidí)
o organizace odborných seminářů (možnost přilákat nové lidi) – dobré je mít předběžný
seznam účastníků a zjistit zájem
o Dětský domov Racek - spolupráce s Centrem náhradní rodiny v Praze (využívání
vyškolených dobrovolníků z gymnázia v Benešově) –

Proces posilování partnerství v regionu Posázaví

2

o
o
o

spolupráce s organizovanými dobrovolníky zprostředkuje Národní dobrovolnické
centrum (www.dobrovolnik.cz)
spolupráce se ZŠ v rámci rodinné výchovy
DDM – vychovávání svých vlastních vedoucích – odborné vzdělání

Spolupráce s obcí:
-

hledání autority, která by mohla zalobovat (např. poslanec na Středočeském kraji – p. Filip
Prusík – www.prusik.cz)
mít podporu starosty nebo „stařešiny“
informovat všechny členy zastupitelstva
zpravodaj Posázaví – možnost tisknout články o činnosti apod. – je distribuován všem
zastupitelům v regionu
napsat doporučující dopisy od jiných MC, která v některé oblasti uspěli
angažovanost v zastupitelstvu (starosta – klíčová postava – nutná jeho podpora)

Finance na provoz / vhodné prostory:
-

možná časem bude MPSV chtít síť MC – kraje budou muset finančně podporovat MC
obce a sponzoři jen malé příspěvky
členské příspěvky jednou za půl roku, či za vstup
začlenit MC do sítě sociálních služeb (komunitní plánování sociálních služeb v Benešově –
aktivní zapojení se do tohoto procesu => možné zdroje na financování do budoucna
regionální operační program na další programovací období 2007 – 2013 bude podporovat i
stavbu sociálních a zdravotních zařízení
samofinancování – nelze – je nutná podpora města
podpora z podnikatelského sektoru – velmi nespolehlivé, jednorázové, spíš ve formě
nefinančních příspěvků
pozvat sponzory na velké akce (např. slavnostní otevření) => potenciální finanční příspěvky
– např. ceny do tomboly

Návštěvnost (poptávka):
-

pořádat tradiční akce
„mini společnost“ – potřeba, aby byla parta

Návrhy na aktualizaci strategie rozvoje regionu Posázaví
Účastníci setkání byli seznámeni se stávajícím návrhem strategie regionu Posázaví a navrhli doplnit
následující body:
-

podpora propagace regionu dovnitř a navenek (PR, média a reklama)
podpora komunikace mezi aktivními organizacemi v rámci regionu
1.5.3. – další vzdělávací možnosti pro střední věk a seniory
1.5. vytvoření pracovního místa pro MC
3.3. komunikace a informovanost o činnostech NNO ZŠ a SŠ o dobrovolnictví …
MAS – navazování s jinými celonárodními organizacemi pro výměnu zkušeností
víc zdůraznit podporu skupin se zvláštními potřebami – bezbariérovost – uvést v obecných
zásadách
dopravní obslužnost – společná setkávání navenek – společné dovolené (dětský domov)
Posázaví o.p.s. – víc zviditelnit, víc informovat o svých aktivitách
1.5.7. také obnova školních pozemků a zahrad
2.2. výukové programy a semináře zaměřené na lidové tradice
získat další starosty ke spolupráci (Jílové) a rozšiřovat spolupráci na další území
1.4. navazovat spolupráci s okrašlovacími spolky
budování chráněného bydlení a dílen
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Závěrečné shrnutí a doporučení
-

největší nebezpečím pro fungování MC je nepodpírá ze strany obce, bez této podpory MC
nemohou pracovat
klíčovým pro fungování MC je získání odpovídajících prostor a jejich uzpůsobení potřebám
centra
je zde poprávka po větší komunikaci mezi organizacemi pracující s dětmi a mládeží, potřeba
se setkávat, ale není zde žádná dostatečně silná organizace, která by na sebe vzala břímě
tato setkání organizovat

Posázaví o.p.s. pošle seznam kontaktů na účastníky.
Zapsala: Eva Macurová
30. 1. 2006
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