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o ÚVOD 

Tématem mojí práce je vzdělávání dospělých v mateřských centrech. 

Hnutí mateřských center v České republice je fenomén, který se stále 

více dostává do povědomí lidí. Hlavním cílem práce je ozřejmit význam 

vzdělávání v mateřských centrech jak pro jedince, tak pro společnost. 

Mateřská centra vnímám jako plnohodnotnou součást občanské 

společnosti a vzdělávání dospělých v nich jako zcela přirozenou součást 

jejich existence. Prostředkem k dosažení hlavního cíle a zároveň dílčím 

cílem této práce je pak charakteristika a popis vzdělávání v mateřských 

centrech, jeho formy, metody i obsah, včetně organizačních problémů a 

personálního zajištění. Dalším dílčím cílem je představení mateřských 

center jako integrálních článků občanské společnosti a otevření nového 

pohledu na mateřská centra jako na centra komunitní a jako na centra 

vzdělávání. 

Téma vzdělávání v mateřských centrech jsem si vybrala nejen proto, 

že mne zajímají obecné otázky občanské společnosti a jejího fungování, 

ale zejména proto, že se vzdělávání dospělých právě v mateřském centru 

již více než čtyři roky věnuji. Jsem autorka i realizátorka původního 

projektu vzdělávání dospělých "Děti s sebou" v Rodinném a kulturním 

centru Nová Trojka, na jehož realizaci se mi podařilo získat můj první, 

ač malý grant (finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních 

věcí). Tento projekt v mírně pozměněné podobě pokračuje, již s jinou 

koordinátorkou, i nyní. Jsem koordinátorka kurzů pro děti i dospělé 

téhož mateřského centra, na tento projekt (Zájmové kurzy a ateliéry pro 

žižkovské děti) se mi podařilo získat další grant, tentokrát od 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V tomto projektu jsou i 

prostředky na vzdělávání lektorů, které zajišťuji a koordinuji. 

Problematikou personalistiky v mateřských centrech jsem se zabývala 

také v závěrečné práci rekvalifikačního kurzu Budování kapacity NNO, 
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pořádaného občanským sdružením Agnes, jehož jsem se účastnila v roce 

2006. 

V práci vycházím z dostupné odborné literatury a z osobní znalosti 

prostředí mateřských center, analýzy jejich dostupných programů, 

z rozhovorů s představitelkami a členkami mateřských center i ze 

zkušenosti s pořádáním vzdělávacích akcí v jednom z nich. Jako ilustraci 

uvádím v přílohách konkrétní vzdělávací akce vybraných pražských 

mateřských center a seznam individuálního profesního vzdělávání 

realizačního týmu Rodinného a kulturního centra Nová Trojka. 

Při uvažování o tématu jsem se nejprve domnívala, že v práci uvedu 

prostou deskripci vzdělávání dospělých v mateřských centrech. 

V průběhu shromažďování materiálů a přemýšlení nad tématem jsem se 

rozhodla práci rozšířit a vzdělávání dospělých v mateřských centrech 

zasadit do širších společenských souvislostí, jako jsou existence 

občanské společnosti, nová sociální hnutí a angažovanost ve společnosti 

svázaná s osobním rozvojem jedince. 

V první kapitole se zabývám obsahem pojmů občanská společnost a 

nestátní nezisková orgamzace. Vymezuji pak místo nestátních 

neziskových organizací, kterými jsou i mateřská centra, ve společnosti a 

zmiňuji jejich vztah ke státu a vztah státu k nim, ve druhé kapitole 

vysvětluji pojem dobrovolnictví jako nedílné součásti neziskového 

sektoru a popisuji jeho význam pro společnost a pro mateřská centra. 

Ve třetí kapitole se zabývám představením mateřských center, jejich 

historií, postavením ve společnosti, jejich činností obecně a jejich 

vývojem jako organizace i s kritickými místy a problémy. V kapitole 

čtvrté zmiňuji problematiku personálního zajištění chodu mateřského 

centra a specifičnost propojení klientů, dobrovolníků a realizátorů aktivit 

v mateřských centrech. 
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V šesté kapitole představuji vzdělávání dospělých v mateřských 

centrech obecně, specifikuji jeho cílovou skupinu a jeho účel a cíle. 

V další kapitole pak konkretizuji toto vzdělávání a dělím jej na zájmové, 

profesní a občanské, představuji také některé vzdělávací aktivity 

zastřešující organizace mateřských center, Sítě MC. Následuje kapitola 

osmá, v níž popisuji formy a metody tohoto vzdělávání. 

Pro ucelený pohled na téma, o kterém píšu, jsou nezbytné kapitoly 

devátá a desátá, v nichž se zabývám personálním zjištěním vzdělávání 

dospělých v mateřských centrech, jeho finančním zajištěním Uako 

jedním z nejobtížněji řešitelných problémů) a také nutností plánování a 

vyrovnání se se specifiky poptávky po vzdělávání dospělých 

v mateřských centrech. Nakonec zmiňuji jeho perspektivy a budoucnost. 

V závěru práce shrnuji velmi stručně podstatné poznatky 

z předchozích kapitol a hlavně se věnuji významu vzdělávání dospělých 

v mateřských centrech. Chápu je jako přínosné nejen pro jedince, ale i 

pro společnost a největší význam přikládám vzdělávání informálnímu, 

které se pro líná všemi činnostmi v mateřském centru a právě ono je 

v důsledku největším přínosem pro všechny aktéry vzdělávání dospělých 

v mateřských centrech. 

Závěrem chci za podnětné rady a účinné připomínky k textu 

poděkovat vedoucímu mé práce Martinu Kopeckému. 
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1 OBČANSKÁ SPOLEČNOST A NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE (NNO) 

Ačkoliv v demokratickém Řecku pojmy člověk a občan (v chápání 

tehdejších lidí jen svobodný muž) téměř splývaly, nyní rozdíl vidíme: 

člověkje jedinec, subjekt, osoba. Občan je role, kterou člověk přijímá. Je 

pravda, že občanský průkaz dostáváme automaticky, ale podstata, duch 

občanství tkví v tom, že si tuto roli jedinec plně uvědomí a rozhodne 

naplňovat. Jde o vnitřní přijetí, dobrovolnost a uvědomění si vlastní 

odpovědnosti za svět okolo, za prostředí (v obecném smyslu), v němž 

žijeme. Občan je angažovaný svobodný člověk. Občanská společnost je 

tedy taková společnost, na jejímž chodu se její členové aktivně a 

dobrovolně podílejí, je otevřená (přijme mnohé odlišnosti) a dynamická. 

Přijme do sebe i ty, kteří nemohou dát tolik co ostatní, a přece mají 

stejná práva. Dalo by se říci, že ve své podstatě vychází ze starých 

dobrých sousedských tradic. Obrazně řečeno, v občanské společnosti lze 

žít jako člověk. "V českém veřejném i odborném diskurzu občanská 

společnost obvykle znamená pozitivní sdružování občanů, které je 

nezávislé na státu, přispívá k rozvoji občanských hodnot a sociálního 

kapitálu a je vůči demokracii jako společenskému režimu v podstatě 

konstruktivní." (Vajdová, 2005, s. 22) 

Občanská společnost v České republice má svou historii, své počátky 

vývoj, je poznamenána dlouhými roky nesvobody. Občanská 

společnost "Je společností sebevědomých, autonomních a tedy 

odpovědných a sebekritických občanů." (Muller, 2003, s. 205). Podle 

Mullera však náš předchozí historický vývoj, přes vznik první republiky 

až po konec komunismu, vedl k tomu, že " ... česká společnost byla 

vystavena spalujícímu žáru svobody, plná nedůvěry a s malým 

sebevědomím ... " (Muller, 2003, s. 205) a to, spolu s mnoha negativy 

v polistopadovém vývoji, mělo neblahý vliv na důvěru a postoj lidí 
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k občanské společnosti. Důvěra v pnncIpy, které umožňují lidem 

spolupracovat a chovat se svobodně a odpovědně nejen vůči sobě, ale 

vůči celé společnosti, tedy vůči druhým, není u nás zřejmě tak 

zakořeněna, abychom mohli říci, že naše společnost opravdu beze zbytku 

funguje jako občanská. Důkazem toho je určitá nedůvěra lidí v to, že by 

mohli ovlivňovat státní či místní orgány, ale i nedůvěra těchto orgánů 

v lidi, jejich (leckdy vzájemné) přesvědčení o tom, že jedny volby za 

čtyři roky stačí a že jedna strana (volič) nemá ani možnost, ani právo do 

něčeho zasahovat a druhá strana (volený úředník) nemá povinnost 

s občany spolupracovat. Je zde stále například deklarována nedůvěra 

ve spolky a sdružení, které nejsou přímo politickými subjekty, které však 

právě tvoří jeden z pilířů, základních prvků občanské společnosti. 

Přesto se domnívám, že situace se pomalými, ale jistými kroky 

zlepšuje. Nestátní neziskové organizace, o nichž pojednává tato práce, 

mateřská centra ajejich spolupráce s místními úřady, jsou důkazem toho, 

že ačkoliv cesta je dlouhá a nesnadná, sebevědomí aktivních a 

odpovědných lidí stoupá a pravá občanská společnost, založená na 

spolupráci, toleranci a odpovědnosti není pouhým nedostižným ideálem. 

1.1 POSTAVENÍ NNO VE SPOLEČNOSTI 

Občané žijí ve státě, který je schopen (a povinen) pomocí 

dohodnutých norem (moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní) 

poskytovat určité služby pro mnoho lidí, služby, které jsou považovány 

za nezbytné, ale lidé si je nemohou ve své většině opatřit či zaplatit sami. 

Jsou to např. infrastruktura, školství nebo služby policie - bezpečí a 

ochrana občanů. Je více názorů na to, jaké funkce by měl stát plnit, tyto 

názory se odvíjejí od přesvědčení jejich hlasatelů. Osobně nepochybuji o 

tom, že mezi základní funkce státu patří ochrana lidí a vytváření 
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příznivého prostředí pro jejich aktivitu. Stát by měl být v rámci předem 

daných pravidel vlastně "dárce svobody". Na druhém pólu - nikoliv ale 

proti státu - stojí jedinec, jako nejmenší jednotka státu. Různé situace 

v životě lze zvládat různě, buď situaci zvládne stát, nebo jedinec 

vlastními silami. Existuje však hranice mezi státním a soukromým 

prostorem, kdy jedinec svou situaci nezvládne sám, ale pro stát není 

možné - kapacitně, finančně nebo z jiných důvodů se o jedince postarat. 

Je-li situace obtížně zvládnutelná nebo nezvládnutelná pro stát i pro 

jedince, nastupuje jiná složka - oblast občanského sektoru a do hry 

vstupují nestátní neziskové organizace (dále NNO). Těm stát vytváří 

(nebo by měl vytvářet) prostředí, včetně kontroly, v němž, v rámci 

státem daných pravidel, mohou NNO efektivně a kvalitně existovat. 

Může se ale stát, že činnost NNO se tak rozšíří a stane tak prospěšnou 

a nezbytnou, že se nakonec stane státní institucí. Místo mecenášství je 

zde systém stipendií a státní sociální podpory, o sirotky či nemocné se 

nestarají spolky, ale instituce (spornost tohoto systému zde nelze řešit), 

dokonce se tento trend týká i mateřských center. S jejich vzrůstajícím 

počtem, silou a oblibou se začínají množit případy, že mateřská centra 

vznikají shora, jako součást již zavedených kulturních zařízení či 

dětských domů. 

Posloupnost vývoje od jedince ke státu může tedy vypadat např. 

takto: spontánnost Uednotlivec) - nároky - nutnost zformalizovat -

pomoc státu, ale dobrovolná vůle lidí neformálnost se potkává 

s formálností, NNO se profesionalizuje a stává se státní institucí. 

Znamená to, že dobrá NNO způsobí, že se problém, kterého se chopila, 

dostane do sféry zájmu státu. Jde o dlouhodobý proces, najehož konci se 

změní normy: postižení se například začnou objevovat na ulicích, 

upravují se chodníky tak, aby se po nich mohli pohybovat, přestane být 

nepřijatelné chodit do společnosti s kojencem. 
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Přínos občanského sektoru pro společnost Je tedy možno 

charakterizovat těmito hesly: normotvornost (důsledkem práce 

mateřských center začíná být například jiné chápání statutu rodiče 

s malým dítětem), pluralita, objevování nových věcí, chápání se 

nepohodlného, politické působení (neziskový sektor pochopitelně 

nemůže být nepolitickým, jeho cíle lze prosadit jen na politické bázi). 

1.2 CHARAKTERISTIKA A KLASIFIKACE NNO 

Veřejná správa a podnikatelsko-zaměstnavatelské prostředí j sou dvě 

součásti, dva sektory společnosti. NNO jsou součástí tzv. třetího sektoru, 

často s ním dokonce zaměňované. Do třetího sektoru ale patří veškeré 

organizace, které nebyly založené za účelem tvorby a rozdělování zisku. 

Patří sem tedy neziskové organizace, ale např. i politické strany, různé 

příspěvkové organizace i jiné občanské aktivity, které neJsou 

sešněrované právní subjektivitou. Mohou to být různé petice, akce 

příležitostně zorganizovaných občanů, kteří chtějí dosáhnout nějakého 

dílčího veřejně prospěšného cíle, občanské aktivity obecně. Třetí sektor 

je tedy vlastně sektor občanský. Nestátní neziskové organizace jsou tedy 

součástí třetího, občanského sektoru. 

NNO jsou nejčastěji definovány pomocí jejich klasifikace (viz níže). 

Jaká je ale jejich podstata? Podle M.Kubáňové, která vycházela ze 

srovnávacích studií neziskového sektoru a definice, kterou zformulovali 

Lester Salomon a Helmut Anheier, jsou NNO organizované (určitým 

stupněm institucionalizované), soukromé (neboli institucionálně 

oddělené od státu), nerozdělují zisk, jsou samosprávné (mají své řídící a 

kontrolní mechanismy) ajsou dobrovolné (alespoň částečně) (Kubáňová, 

2006). Hlavní charakteristika a zároveň i definice nestátní neziskové 

organizace je tedy tato: je to organizace, která není založena za účelem 
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dosahování zisku. Důvodem pro jejich založení je snaha řešit konkrétní 

problémy nebo jim předcházet, a to bez ohledu na ziskovost činnosti. 

Tato definice ovšem vzbuzuje představu, že NNO negeneruje zisk. To 

však nemusí být pravda, NNO může být i podnikatelem, mít zisk jako 

každý jiný právnický subjekt. To, že je nějaká organizace nezisková, 

neznamená, že nevytváří zisk. Znamená to však, že případný zisk dál 

nerozděluje mezi své členy, ale vrací jej zpět ve prospěch své činnosti a 

cílů, pro které byla založena. (To samozřejmě také neznamená, že by v 

ní nemohli pracovat placení zaměstnanci). Nestátní neziskové organizace 

však musejí získávat prostředky na svou činnost, ty získávají vedle 

vlastních příjmů hlavně pomocí fundraisingu - ať již velkého (dotace, 

granty), nebo malého (firemní dárcovství). Pokud je nějaká NNO 

schopna alespoň z části pokrýt své náklady z vlastních zdrojů, je 

považována za velmi úspěšnou. Není to však jednoduché: zatímco 

klasická firma dává část svého zisku zpět jako investici, NNO zisk 

vytváří právě proto, aby jej použila na financování svého poslání. S 

problémy se zajištěním základních podmínek své existence bojuje 

nej edno mateřské centrum, i když situace se stále lepší. 

Základní formy nestátních neziskových organizací jsou (Deverová, 

2006): 

. • občanské sdružení (sdružení fyzických a právnických osob, které 

vzniká za účelem realizace společného zájmu). Sem spadá většina 

mateřských center, ne-li všechna 

• obecně prospěšné společnosti (subjekty poskytující obecně 

prospěšné služby všem za stejných podmínek) 

• církevní právnické osoby, poskytující sociální, zdravotnické, 

vzdělávací a kulturní služby 

• nadace 

• nadační fondy 
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Nadace musí mít trvalý účel, a to již z povahy trvalého nadačního 

jmění. Nadační fond mít trvalý účel nemusí. 

Z hlediska oblasti působení a činnosti NNO můžeme rozlišit 

neziskové organizace podle oblasti jejich působení: "Klasifikace 

neziskových oblastí dle oblasti jejich činnosti: kultura a rekreace, 

vzdělání a výzkum, zdravotní péče, sociální služby, životní prostředí, 

komunitní rozvoj a bydlení, právo, ochrana práv a politika, 

zprostředkování dobročinnosti a podpora dobrovolnictví, mezinárodní 

aktivity, náboženství, podnikatelská a profesní sdružení, odbory" 

(J. Ježek, 2006, s. 2, graficky upravila JK). 

Velice rozsáhlou oblastí neziskového sektoru je oblast sociálních 

služeb. V této oblasti působí nejvíce neziskových organizací. Je otázka, 

zda sem spadají také mateřská centra, jejichž činnost není nikterak 

jednostranná, a tedy se nedají tak snadno zařadit do jasné kategorie. Na 

MPSV (Ministerstvu práce a sociálních věcí) se s nimi však již plně 

počítá a jsou zde zařazována jako subjekty poskytující služby na 

podporu fungující rodiny. 

1.3 VZTAH NNO KE STÁTU (VEŘEJNÉ sPRÁVĚ), 

ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE 

Při definici třetího sektoru měla význam i Rada vlády pro nestátní 

neziskové organizace. Jak lze vyčíst z internetových stránek vlády České 

republiky, " Rada soustřeďuje, projednává a předkládá vládě informace, 

týkající se nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO"), 

podklady a návrhy, vztahující se k vytváření vhodného prostředí pro 

jejich existenci a činnost" (Poradní a pracovní orgány vlády, Rada vlády 

pro nestátní neziskové organizace). Znamená to, že stát s neziskovými 

organizacemi počítá a předpokládá určitou spolupráci s nimi. 
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Nezastupitelnost NNO v mnoha oblastech společenského života je 

tedy zřejmá i státním úředníkům, ale mnohdy znalosti o nich a o jejich 

fungování nejsou veliké, je zde tedy i nedůvěra a nevůle k něčemu, co se 

vymyká úřednickým pravomocem. Je tedy trochu problém se se státním 

sektorem dohodnout a získat od něj nezbytnou podporu, zejména 

v okamžiku, kdy si uvědomí, že dobře a s podporou úředníků fungující 

svobodné občanské iniciativy mohou lépe uplatňovat i kritiku vůči 

fungování úřadů samých. Problémy s uznáním a komunikací se trochu 

lepší (konkrétně například jedno z mateřských center, hornopočernický 

MUM, nyní velice dobře spolupracuje s radnicí na různých kulturních 

akcích, dokonce i po stránce finanční, ačkoliv před pěti lety byla 

komunikace s radnicí špatná). Důkazem je v širším smyslu například v 

sociální oblasti vzniklý nový zákon o sociálních službách, existence 

projektů komunitního plánování, při němž jde právě o spolupráci 

uživatelů (klientů), poskytovatelů (NNO) a zadavatelů (státní správy, 

obecních úřadů). Věci se začínají měnit k lepšímu i vlivem vznikání 

různých, NNO zastřešujících organizací. Jsou to například Asociace 

občanských poraden, Česká rada dětí a mládeže, Fórum dárců, Národní 

rada zdravotně postižených a v neposlední řadě Síť mateřských center, 

která funguje od roku 2001 jako "střecha" mateřských center v České 

republice, od r. 2007 pod oficiálním názvem Síť Me, O.s. 

"Střechy" NNO plní zejména úkol informační základny, lobují ve 

veřejné správě a aktivně zastupují své členy navenek, nemalý význam by 

měly mít také v pomoci při vzdělávání členů. Pro členy Sítě Me je také 

velmi důležité vzájemné setkávání a výměna zkušeností. Vztah veřejné 

správy a zastřešujících organizací by měl být vztah partnerský, je však 

pravidlem, že "Veřejná správa totiž obvykle nečeká na neziskové 

orgamzace s otevřenou náručí. Naopak, role střech ... jsou podle 

zkušeností některých účastníků veřejnou správou nežádané. Přesto 
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většina sleduje určitou proměnu k lepšímu. Již se ve veřejné správě 

považuje obvykle za neslušné odmítnout někoho, kdo se zajímá o účast. 

Iniciativa však obvykle vychází ze strany NNO a veřejná správa se 

přizpůsobuje - nejdůležitějším faktorem změny je tedy působení NNO." 

(Pospíšilová, 2005, s. 35) 

Pro obě strany (NNO i veřejnou správu) je výhodnější, když za NNO 

vystupují sítě, než kdyby státní správa jednala s jednotlivými NNO. I Síť 

Me, která je zastřešující organizací, plnící i některé další specifické role 

kromě již vyjmenovaných, spolupracuje se státními a nestátními 

organizacemi a dokonce se aktivně účastní (prostřednictvím její 

prezidentky v roli poradkyně) legislativního procesu (spolupráce na 

přípravě nového zákona o službách pro fungující rodinu). 

Jakkoliv ale určité celkové problémy ve vztahu NNO a státu stále 

zůstávají, veřejná kontrola a zodpovědnost jsou nutné, aby nestátní 

sektor operoval důvěryhodně a právoplatně. Státní regulace, ač se zdá 

někdy přílišná, má smysl, například když jde o to zabránit takovým 

případům, jako byly falešné nadace, které, ačkoliv jich bylo minimum, 

stejně vyvolaly nedůvěru veřejnosti vůči nadacím obecně. (Les, 1994, 

s. 48 - 49) 
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2 DOBROVOLNICTVÍ 

Nestátní neziskové organizace často stojí na práci dobrovolníků, jsou 

na dobrovolnické práci závislé. "Dobrovolníkem může být fyzická 

osoba, starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České 

republiky, starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, 

která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně 

rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu" (zákon č. 198/2002 Sb. o 

dobrovolnické službě, §3, graficky upravila JK). To je oficiální definice 

dobrovolníka. Dobrovolnictví je ale mnohem víc. "Dobrovolník bez 

nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti 

a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti." (Tošner, 

Sozanská,2002,s.35) 

Dobrovolnictví má ale ještě další, obecný rozměr. U samotného 

vzniku NNO stáli po roce 1998 především dobrovolníci, z nichž se 

teprve postupně stávali profesionálové v neziskovém sektoru. 

Dobrovolníci a jejich organizace přímo napomáhali vytvářet demokracii, 

a stále jsou mediátorem mezi poptávkou po svobodě jednotlivce a 

komunitní zodpovědností, posilují spojení individuálního života a 

zodpovědnosti občanů, tvoří proces vytváření občanské společnosti. 

(Les, 1994, s. 52) 

2.1 VÝZNAM DOBROVOLNIC Tví PRO NNO, JEHO FORMY 

Dobrovolná práce přináší užitek jak klientovi či organizaci, pro niž 

dobrovolník pracuje, tak i dobrovolníkovi samotnému. Jde o oboustranně 

přínosný vztah, to znamená, že jakkoliv dobrovolník nedostává za svou 

práci plat, odměnu dostává. Je to přinejmenším pocit smysluplnosti, 

užitečnosti, obohacení vlastní osobnosti, získání dovedností, zkušeností, 

navázání mezilidských vztahů a mnoho dalšího. Dobrovolník může, ale 
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nemusí uzavřít tzv. dobrovolnickou smlouvu. Jeho vztah k organizaci, 

v níž dobrovolně pracuje, by měl být takový, aby na jeho práci bylo 

možno se spolehnout, jde o vlastně jakýsi kontrakt. Důležité je, že svou 

činnost vykonává svobodně a dobrovolně, bez nároku na hmotnou 

odměnu. Dobrovolnou práci může vykonávat různou formou, 

dlouhodobě i krátkodobě, jednorázově, ve svém oboru nebo v oboru 

zcela jiném, na plný úvazek i při svém zaměstnání. 

Dobrovolnictví je často organizováno profesionální organizací 

dobrovolnictvím se zabývající, tzv. dobrovolnickým centrem. Bývají to 

zastřešující orgamzace, vysílající dobrovolníky do organizací 

přijímajících, které již jejich práci samy využívají. Dobrovolnictví může 

vzniknout zdola, jako spontánní aktivita jedince, nebo shora, kdy 

iniciátorem je organizace, využívající dobrovolnou práci. 

Význam dobrovolníka pro organizaci může být různý: 

• bez jeho činnosti by se organizace neobešla, její existence je 

založená na dobrovolné práci (humanitární organizace) 

• jeho činnost je součástí činnosti organizace, zaměstnanci a 

dobrovolníci jsou v rovnováze (některá zdravotní zařízení). Kdyby 

tuto práci nevykonávali dobrovolníci, musela by být vykonávána 

placenými zaměstnanci 

• činnost dobrovolníka existuje vedle práce profesionálů jako její 

doplněk, usnadňuje chod organizace (pomoc s klienty) 

Z časového hlediska lze rozlišit jednorázovou dobrovolnou pomoc, 

dlouhodobou (většinou pravidelnou) dobrovolnou pomoc a dobrovolnou 

službu (i několikaletou dobrovolnou práci na celý úvazek, často i za 

hranicemi). Charakteristické oblasti dobrovolnictví jsou humanitární, 

ekologické, sociální, zdravotní, kulturní a sportovní organizace. (Tošner, 

Sozanská, 2002, s. 38 - 40) 
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Mateřská centra jsou těmi organizacemi, které by se bez dobrovolné 

práce neobešly. Dlouho byla práce v mateřském centru jak rodinou, tak 

blízkým okolím či místní komunitou a veřejností podceňována a 

k pochopení toho, že jde o opravdové dobrovolnictví, které může mít i 

oficiální statut podpořený uzavřením smlouvy, docházelo postupně a 

pomalu. Dnes není pochyb o tom, že dobrovolnictví v mateřských 

centrech je jedna z plnohodnotných forem této činnosti se specifiky a 

metodami personální práce adekvátními tomuto prostředí. 

2.2 PERSONÁLNÍ PRÁCE S DOBROVOLNÍKY 

Ať už jsou důvody činnosti dobrovolníků v organizaci a jejich 

formální postavení v ní jakékoliv, pro organizaci skutečně pracují. Je 

tedy nezbytné přistupovat k nim profesionálně. Znamená to věnovat jim 

podobnou pozornost jako ostatním zaměstnancům, a to ve všech směrech 

a ve všech personálních činnostech. Postavení dobrovolníků v organizaci 

je specifické, ale ve skutečnosti při personální práci s dobrovolníky 

vycházíme z principů personální práce, kterou přizpůsobujeme 

aktuálním potřebám. Bude-li práce s dobrovolníky profesionální, bude 

také snazší, protože principy práce s lidmi v organizaci jsou podobné. 

Jak jsem již uvedla, dobrovolníci mají v mateřských centrech 

nezastupitelné místo. To také ale klade určité nároky na práci s nimi. 

Aniž bychom si to často uvědomovali, jde zde o klasické personální 

činnosti, dobrovolníky - neboli pracovníky - je nutno nejprve získat, 

vybrat, dobře určit co budou dělat, pečovat o ně, odměňovat je (ač 

nikoliv finančně) a v neposlední řadě je vzdělávat. Vzdělávání 

dobrovolníků v mateřských centrech, ačkoliv se zdá být marginální 

záležitostí, má velký význam pro fungování celé organizace. 
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3 MATEŘSKÁ CENTRA - SPECIFICKÝ TYP NNO 

Mateřská centra jsou nestátní neziskové organizace, nejčastěji 

občanská sdruženÍ. Někdy pracují pod záštitou církevních organizací 

nebo domů dětí a mládeže či kulturních center, ale většinou je pro ně 

nezávislost na jiných subjektech důležitější než případné výhody. 

Ukazuje se, že samostatná mateřská centra mohou být velmi dobře, 

možná i více úspěšná v získávání finančních prostředků nebo v budování 

vztahu ke klientům, než ta spojená s nějakou větší institucÍ. Je to 

zejména proto, že ačkoliv mateřská centra stále získávají na popularitě a 

jejich statut ve společnosti pomalu, ale jistě roste, vzniknou-li shora, 

bývají institucí jež jejich vznik iniciovala (např. některé domy dětí a 

mládeže) vnímány jako nutné zlo, přívažek, který byl vzat na milost 

z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti, ale na nějž nezbývají 

plnohodnotné myšlenky, kapacita a opravdová podpora. Naopak jedna 

z klíčových výhod nezávislosti je v tom, že teprve tehdy je člověk 

donucen v pravém smyslu učit se a být členem občanské společnosti a 

teprve tehdy mu na organizaci opravdu záleží, když k ní má vztah jako 

k vlastní, je za ni cele odpovědný, je "jeho". (Nechci tím tvrdit, že 

mateřská centra spadající pod nějakou větší instituci nemají v čele málo 

aktivní nebo málo angažované lidi, ale jistě tito lidé nemohou například 

vystupovat autonomně ve styku s obecními či jinými úřady, nemohou tak 

svobodně plánovat rozvoj a budoucnost svého centra). 

3.1 VZNIK - HISTORIE 

Mateřská centra vznikla v České republice po roce 1990, poté, co se 

jejich zakladatelka Rút Kolínská setkala s podobnými organizacemi 

v Německu a inspirovala se jejich příkladem. V roce 1992 vzniklo první 

mateřské centrum u nás pod záštitou YMCA Praha. Postupně vznikala 
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další centra, jej ich zástupkyně se začínaly setkávat a pořádat první 

semináře a vzdělávací akce, prakticky zaměřené (seminář nazvaný "Jak 

začít ?"). V roce 1997 proběhl první kongres mateřských center v České 

republice a v roce 1999 bylo již registrováno 78 mateřských center, 

v roce 2000 jich bylo již 101. V roce 2001 120. V roce 2002 se 

zakladatelka center stala laureátkou ceny "Žena Evropy", byly 

organizovány další praktické, již odborné semináře, např. z oblasti 

účetnictví. V dalších letech počet mateřských center dále rostl, 

k 11.11.2006 registruje zastřešující organizace "Síť mateřských center 

v ČR", založená v r. 2002, celkem 188 mateřských center. Nabídka 

vzdělávání organizovaná Sítí MC se dál rozšiřuje, pokračují semináře 

účetnictví a komunikačních dovedností, Síť se stává partnerem několika 

rozsáhlých projektů, např. projektu "Půl na Půl- rovné příležitosti pro 

ženy a muže", "Dítě není handicap" nebo vzdělávacího projektu "Praxe a 

práce". Další mateřská centra stále vznikají. V roce 2007 se mění 

struktura Sítě, vznikají nové stanovy. Na internetových stránkách Sítě lze 

k 12.6.2007 nalézt 219 mateřských center - členů Sítě. (Historie 

Sítě MC, 2007) 

3.2 POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH CENTER VE SPOLEČNOSTI 

Proč organizace jako je mateřské centrum může mít takový úspěch, 

jak je možné, že jejich počet stále roste a že se stávají tak úspěšnou 

součástí života obce, lokality? Vznik konkrétních mateřských center je 

podobný. Na začátku stojí lidé, kteří jsou aktivní. Leckdy jsou tak 

aktivní, že vlastně ani žádné mateřské centrum nepotřebují. Stýkají se 

s mnoha přáteli, věnují se koníčkům, pořádají vlastní soukromé akce -

mají tedy společenských kontaktů a činností dost. Proč tedy vlastně 

taková centra, která jsou pak jakýmsi "záchranným kruhem" pro mnoho 
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matek na rodičovské dovolené, vznikají? Domnívám se, že odpověď 

můžu zobecnit poukazem na existenci fenoménu sociálních hnutí ve 

společnosti. I v případě mateřských center jde o společná přesvědčení, 

solidaritu s ostatními v podobné situaci, snahu změnit nepříznivou 

situaci určité skupiny lidí (nízká prestiž mateřství, její příčiny a z ní 

plynoucí další problémy), snahu ubránit se nesmyslně 

pře individualizované společnosti. Jde ovšem o to změnit tyto nepříznivé 

okolnosti nikoliv shora nebo nátlakem, ale cílenou prací s jednotlivci, 

jejich vzděláváním a jejich participací na občanské společnosti prací pro 

sebe i pro druhé a účastí ve veřejném životě (bez těchto základních 

činností nemůže existovat žádné mateřské centrum). 

Současná nová sociální hnutí, mezi něž neváhám zařadit vznik, 

existenci a rozvoj mateřských center, rozšiřují pojem toho, co chápeme 

jako politickou záležitost. Politika musí řešit i každodenní život lidí, 

potýkajících se s obtížemi postmoderní společnosti, musí se k nim opět 

přiblížit. Politika se musí začít zajímat opět o "malé" lidi, aby se oni 

začali opět zajímat o ni (a chodili např. k volbám). To se prostřednictvím 

činnosti mateřských center opravdu - oboustranně - děje. Jejich 

existence má všechny podstatné znaky takového nového sociálního 

hnutí: jde o prostor občanské společnosti, kdy občané, obyvatelé obce 

projevují aktivitu, zajímají se a konkrétně řeší své problémy (a skrze ně 

problémy širší společnosti). Jsou zde podporovány určité sdílené 

hodnoty, určitý životní styl a přesvědčení, aniž by bylo podsouváno 

agresivně, násilně či indoktrinováno shora. (Zkušenosti z praxe například 

říkají, že pokud se žena angažuje v mateřském centru, je jí bližší 

představa, že bude mít více dětí). Je zde nízká hierarchie, centra jsou 

sdružena v síti (Síť Me o.s.), existuje veliké množství příznivců i služeb 

a programů využívajících matek. Důraz je kladen na přímé akce, centra 

jsou stále více činná v oblasti kultury v lokalitě jejich působení, stávají 
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se centry zájmového a občanského vzdělávání. Vzdělávání 

v mateřských centrech má výrazný neformální a informální charakter a 

ačkoliv objem profesního vzdělávání realizovaného více či méně 

pevnými formami (například ucelenými kurzy) stále roste, těžiště 

zůstává ve vzdělávání prostřednictvím konkrétních činností. O tom budu 

psát níže. Nezanedbatelné není ani to, že sdílené hodnoty zde mají 

charakter preference kvalitně prožitého volného času, dobrých sociálních 
-

vztahů, společného překonávání rizik současné společnosti. Společnosti 

institucionalizované, náročné, nejisté a přitom kategoricky na výkon a 

úspěch zaměřené, která klade na jedince velmi vysoké nároky, ale jejich 

naplnění sama omezuje pravidly a limity jen obtížně dosažitelnými. 

(Kopecký, 2004, s. 66 - 67) 

3.3 POSLÁNÍ MATEŘSKÝCH CENTER 

Poslání každé organizace je základní důvod její existence. "Mateřská 

centra vznikají jako klasický příklad občanské společnosti z potřeby a 

zájmů občanů. Nezáleží na jejich právní subjektivitě, mohou být 

samostatným občanským sdružením nebo pod záštitou jiné organizace. 

Důležité je, aby zůstala otevřená a dostupná všem sociálním skupinám." 

(Síť mateřských center v České republice, 2003, s. 4). Potřeby občanů 

jsou ale různé a i potřeby a konkrétní důvody zakladatelek mateřských 

center pro jejich aktivitu a vybudování celé organizace jsou různé. Proto 

i poslání mohou být odlišná, různorodá. Mají však společné jmenovatele. 

"Mateřské centrum: 

• zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, zároveň se podílejí 

na jejich samosprávě a zajišťují programy 

• umožňuje matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se 

celodenní péčí o dítě dostávají 
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• posiluje mateřkou roli ženy 

• pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posiluje jejich 

sebevědomí 

• je založeno na principu rodinné svépomoci 

• poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím 

• je místem, kde jsou děti vítány 

• děti tu nacházejí přirozené společenství vrstevníků vidí SVOJI 

matku v jiné roli než v domácnosti 

• má neformální charakter 

• pomáhá nalézat nové přátele 

• vzniká dobrovolnou činností občanů 

• přispívá k rozvoji občanské společnosti 

• podněcuje zájem o životní prostředí 

• bývá odrazovým můstkem k aktivní účasti v komunální politice" 

(Síť mateřských center v České republice, 2003, s.4) 

To, co mívají mateřská centra společné a co by se dalo obecně 

považovat za jejich poslání, je posilování rodinných hodnot a akcent na 

podporu zdravé funkční rodiny, vnímání mateřství jako času, který je 

plnohodnotný, pozitivní a přínosný pro celou rodinu a podpora rovných 

příležitostí mužů a žen - nejen v profesní rovině, ale i v rovině soukromé 

- rodinné. Je to ale také aktivita ve prospěch okolí, angažovanost v na 

pohled "malých" věcech, která se projevuje konkrétními akcemi. 

Důležité je také to, že mateřská centra nevznikla prvotně kvůli dětem, ale 

kvůli matkám. Mateřská centra jsou tu pro dospělé, proto, aby žena na 

rodičovské dovolené tuto životní etapu zvládla tváří v tvář dnešní na 

výkon a profesní uplatnění zaměřené společnosti bez ztráty sebevědomí, 

naopak s vědomím, že to byla doba přínosná nejen pro dítě, ale i pro ni. 
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3.4 ČINNOSTI MATEŘSKÝCH CENTER 

Pokud budeme sledovat, co vlastně konkrétně lidé v mateřských 

centrech dělají, zjistíme, že jde činnosti rozsáhlé a rozmanité, ale ve své 

podstatě zaměřené ve všech centrech stejným směrem. V nejpůvodnější 

podobě šlo o programy pro rodiče (matky) na rodičovské dovolené a pro 

děti, nejčastěji děti předškolní. Každé centrum se snaží být přitažlivé, 

zakladatelky každého z nich mají také různé vstupní představy o tom, 

čemu by se chtěly věnovat, co by chtěly poskytnout návštěvnicím. 

Některá centra jsou všestranná, jiná se profilují výrazněji a mají 

nějakou svou "kmenovou" činnost, která je jejich výkladní skříní, o které 

lidé vědí a chodí na ni. Jde zejména o činnosti z oblasti zájmového 

vzdělávání, ale po invazi peněz z EU (Evropské unie) i profesního: např. 

mateřské centrum K2 se profiluje na kurzech pro získání zaměstnání 

(zájem o tyto kurzy převyšuje kapacitu, projevuje se zde samozřejmě 

také to, že vzdělávací aktivity financované ze strukturálních fondů 

Evropské unie jsou zdarma), jinde je hlavní jóga, keramika, hudební 

programy, plavání, programy podporující rané mateřství, cvičení pro 

těhotné apod. První zacílení bývá na děti, zejména malinké, pro které je 

nabídka jinde obecně spíše menší, jde o akce a programy pro děti 

s přítomností rodičů. Teprve následně využívají lidé programy pro 

dospělé, jak zájmové vzdělávání, tak hlavně přednášky a besedy. 

Společné je ale hlavně to, že jde o programy souvisejí s mateřstvím, 

rodičovstvím, postavením ženy - matky ve společnosti, s péčí o (malé) 

děti, se zdravou rodinou a starostí o ni. Nyní však, s rozvojem 

mateřských center a rozšiřováním jejich působnosti i v souvislosti 

s jejich zvyšujícím se statutem ve společnosti, mateřská centra nabídku 

aktivit rozšiřují a stávají se centry pro celou rodinu, nabízejí tedy 

různorodé programy i pro starší děti a další rodinné příslušníky, včetně, a 

nikoliv v poslední řadě, vzdělávání dospělých. 
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3.5 VZNIK A DYNAMIKA MATEŘSKÝCH CENTER 

Mateřská centra vznikají zásadně zdola. Prvním impulsem bývá 

aktivita několika málo aktivních a činorodých matek na rodičovské 

dovolené, kterým už přestávají stačit omezené možnosti (prostorové i 

personální) bytů či veřejných pískovišť a které mají mnoho dobrých 

nápadů a velkou chuť a energii dělat něco pro druhé a tím i pro sebe. 

Další fází je shánění prostor, zde již začíná typická škola občanské 

společnosti. Je potřeba překonat mnoho překážek, bez přesvědčení a 

získání podpory obecního úřadu je založení mateřského centra nemožné, 

bez peněz na vybavení a nezbytné poplatky získaných fundraisingem 

také ne a už vůbec není možné mateřské centrum provozovat bez 

dobrovolníků a klientů. To vše (až na klienty) je potřeba mít a zajistit 

ještě před tím, než se centrum poprvé otevře. A teprve potom můžeme 

říci, že vznikla organizace, která se nezřídka stává středobodem dění 

v obci, jejím kulturním centrem, hybatelem změn i iniciátorem 

občanských aktivit, partnerem radnice. Vznik takové organizace má tedy 

svou dynamiku a zákonitosti. Od devadesátých let 20. století, kdy u nás 

opět mohly a začaly nestátní neziskové organizace vznikat, prošly pro ně 

typickými vývojovými fázemi a krizovými úrovněmi (J.Tošner, 2006): 

• vzniká přátelská neformální skupina "zdola" - co se mně osobně 

týká, v tom se angažuji 

• vzniká strukturovaná neformální skupina 

V tomto okamžiku přichází první krizová úroveň: období formální 

registrace, odcházejí první lidé, někteří odpadnou, jiní nechtějí být 

organizováni, jiní jsou unaveni a už se nemohou dál angažovat. 

• vzniká strukturovaná formální skupina - nezisková organizace 

Zde nastává druhá krizová situace: profesionální strukturace. 

Přicházejí lidé zvenčí, kteří s námi nebyli při založení a chtějí práci; 

pracuje se jako v každém jiném podniku: porady, strategické plánování -
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pro některé zakládající členy ztrácí orgamzace původní kouzlo a 

odcházejí. 

• orgamzace se stává profesionální neziskovými organizacemi 

podnikem Usou určeny role, kompetence, odpovědností); role je již 

chápána jako náplň práce vycházející z popisu pracovního místa a 

odpovědnosti k tomu se vážící. Zde také už má organizace mnohé 

vnitřní předpisy 

• ustavuje se síť profesionálních NNO svého typu - vrchol vývoje 

Pro mateřská centra je typické, že různá centra se nacházejí v různých 

fázích vývoje - podle toho, kdy byla založena. Je zde ještě jiný problém, 

v ostatních NNO ne tak častý. Matky na rodičovské dovolené, které 

centra zakládají, bývají většinou vzdělané a před touto životní etapou 

měly svá zaměstnání. Zákonitě se do nich vracejí. Jejich nástupkyně 

v řízení centra a v realizačním týmu se mohou potýkat s již jednou 

vyřešenými problémy znovu a musí si je také znovu samy (i samy pro 

sebe) vyřešit. 

Zajímavou částí dynamiky mateřských center je Uako i jinde) řešení 

problémů. To je v neziskové organizaci vždy obtížné, protože se zde 

pracuje s lidmi, v mateřských centrech s dětmi, citlivým místem každé 

matky. Je nutno počítat s tím, že jsou zde kladeny veliké nároky na 

komunikační dovednosti, na mezilidské vztahy. Konflikty, problémy, 

emoce, neporozumění i vyčerpání a křivdy tu budou vždy, ale má cenu 

s tím stále něco dělat. Je dobré mít manuál, jak v problémových 

(opakujících se) situacích postupovat. Mohou přijít i situace které 

nezvládáme, ale je nutno si to připustit - jinak hrozí nebezpečí vyhoření. 

Prevence problémů v neziskové organizaci jsou: supervize (souvisí 

s evaluací), evaluace Ue více kritická, evaluátor může říci, co Jsme 

pokazili), strategické plánování (vzhledem k nestabilnímu prostředí 

velmi rizikové), komunitní plánování (standardy kvality, akreditace). 
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Mateřská centra se jako orgamzace vyvíjejí stále. Jedním 

z významných kroků a mezníků bylo v roce 2001 založení občanského 

sdružení Síť mateřských center. Je to zastřešující orgán mateřských 

center, jehož úkolem je mimo jiné koordinovat vzájemnou spolupráci 

center, podporovat hodnot rodiny, rodičovství a mateřské role ženy ve 

společnosti i rovné příležitosti mužů a žen, spolupráce se zahraničím i 

státními a nestátními organizacemi, vzdělávání členů mateřských center. 

Síť mateřských center je občanské družení. Jeho orgány jsou valná 

hromada, republiková dozorčí rada, prezidium, revizní komise a smírčí 

komise. 

3.6 MATEŘSKÁ CENTRA JAKO KOMUNITY 

Komunita jako forma lidského sdružování prošla v průběhu času, 

velkou proměnou. "Historicky označuje sociální útvary, které existovaly 

před vznikem jednotné a centralizované moderní společnosti. Aktuálně 

je označením sociálních útvarů, které vznikají jako spontánní reakce na 

neduhy moderní společnosti (např. komunity hippies)." (Keller, 2002, 

s. 178). Podstatnými znaky tradičních komunit byly mimo jiné 

prostorová blízkost a sdílení hodnot. To platí o moderních komunitách 

do určité míry také, zásadní je zde ale fakt, že členem moderní komunity 

se člověk může stát na základě vlastní volby. Prostorová blízkost není 

nutná, moderní komunity jsou založeny na osobních vztazích a jsou zde 

především proto, aby uspokojovaly potřeby nezávislých jednotlivců. 

(Keller, 2002, s.178 - 179). Komunity lze dělit na profesní, zájmové a 

lokální. 

Mateřská centra lze tedy nazvat komunitami v moderním slova 

smyslu. Kdybychom je chtěli někam začlenit, nejspíše by šlo o komunity 

zájmové i lokální. Je zde systém vzájemné svépomoci, trávení 
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společného volného času, společné zájmy. Je zde ale také silná vazba na 

společně sdílené místo, tedy právě prostorovou blízkost. Je to dané 

zřejmě tím, že pohybovat se na větší vzdálenosti s malými dětmi je 

obtížné i tím, že při volbě volnočasových aktivit u dětí je většinou 

dávána přednost těm co nejlépe fyzicky dosažitelným Proto jsou 

mateřská centra vyhledávána lidmi z jejich nejbližšího okolí. Bude 

nej spíš také rozdíl mezi mateřskými centry ve velkých městech a těmi 

z menších obcí (například MUM z Horních Počernic, které jsou 

okrajovou a téměř "vesnickou" částí Prahy, žije mnohem více jako 

komunita než například Nová Trojka ze Žižkova, již navštěvují poměrně 

často také lidé cítící se nikoliv jako členové společenství, ale jako klienti 

čerpající službu. I mateřská centra reagují, ač ne tak radikálně jako 

hippies, na to, co jejich členky považují za "neduh společnosti" 

(přinejmenším rozporuplný vztah společnosti k mateřství, k roli ženy, 

sociální exkluze ženy na rodičovské dovolené, snížená 

zaměstnavatelnost žen s malými dětmi). Vznikají z potřeb skupiny lidí a 

svou činností směřují k vytváření společenství. V průběhu práce pro 

mateřské centrum se jeho členky stávají více než klientkami, více než 

dobrovolnicemi a více než zaměstnankyněmi. Vznikají přátelská pouta, 

ke komunitnímu způsobu života mateřského centra přispívá i princip 

svépomoci a spolupráce a také mnohé společné akce a aktivity 

(například společné dovolené, jichž se účastní i manželé žen 

z mateřského centra). Jde zde nicméně o komunitu tzv. dočasnou, 

takovou, v níž její člen zůstává po dobu, po kterou mu přináší nějaký 

užitek - a samozřejmě on je recipročně užitečný i pro ni. Vazby na tuto 

komunitu však u více angažovaných členů zůstávají i po odchodu do 

"běžného" života. 
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4 LIDÉ V MATEŘSKÝCH CENTRECH 

I pro mateřská centra bezpochyby platí, že "Organizace občanské 

společnosti se mohou spolehnout na velký počet lidí, kteří jsou ochotni 

se angažovat, JSou flexibilní, plní entuziasmu a vzdělání a odborně 

kvalifikovaní pro oblast, kde působí (placení zaměstnanci 1 

dobrovolníci)" (Vajdová,2005, s.67) 

Mateřská centra nejsou standardními podniky. Domnívám se, že pro 

svou různorodost, důraz na svépomoc a téměř výlučné využívání 

dobrovolné práce nejsou ani standardními neziskovými organizacemi. 

Současné trendy ovšem vedou k tomu, že se NNO přibližují komerčnímu 

sektoru v mnoha rysech. Proces tohoto sbližování vyplývá z měnících se 

společenských podmínek a odráží se mimo jiné i v legislativě (vznik 

standardů, změny organizačních forem). Komunikace s médii, 

s veřejností, budování struktur i např. firemní kultury podobných 

komerčním organizacím jsou nutné pro to, aby organizace obstála. To 

platí i pro tu její část, kterou i v případě mateřských center lze plným 

právem nazvat personalistika. Ačkoliv lidé, kteří je tvoří, nebývají 

zaměstnanci a většinou nemívají ani oficiální statut dobrovolníka, svou 

práci vykonávají profesionálně. Tak je k nim také nutno přistupovat. 

Vzhledem k očekávanému vývoji (směřování neziskových organizací 

k velkým profesionalizujícím se celkům, ústup organizací střední 

velikosti, což jsou právě mateřská centra, jejich integrace do "sítí") bude 

profesionální personální práce i v těchto organizacích nezbytná. 

Mateřská centra jsou zakládána zdola, ženami na mateřské nebo 

rodičovské dovolené, které touto formou nejen chtějí udělat něco pro 

sebe, ale jsou vedeny snahou udělat něco pro druhé. Toto tvrzení je 

banální, ale vystihuje celkem přesně výchozí situaci při založení 

mateřského centra. Začínají většinou dvě nebo tři "nadšenkyně", které 

postupně (v procesu trvajícím nezřídka rok i více) vytvoří opravdovou 
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organizaci se všemi jejími znaky. Organizace se rozrůstá, přibývají další 

spolupracovnice a dobrovolníci, objevují se klienti. Specifikem 

personalistiky mateřských center je právě prolínání tří kategorií lidí, tří 

rolí které mohou, ale nemusí být představovány i stejnými osobami. Jsou 

to realizátoři, (zprvu jde o zakladatelky centra), dobrovolníci a klienti a 

jsou provázáni různě pevnými vztahy a typy spolupráce. 

4.1 REALIZAČNÍ TÝM 

Je to tzv. výkonný tým, ať už si tak tito pracovníci říkají, nebo ne. 

Tito lidé jsou v centru často od úplného začátku, je to jejich duchovní 

(koncepční, metodická práce) i velmi fyzický (úklid, stěhování, manuální 

práce všeho druhu) vklad, který dělá centrum takovým, jaké je, jak se 

profiluje mezi ostatními. Zajišťují základní nezbytné úkony nutné pro 

chod centra, takové, o kterých klienti ani nevědí, ale bez kterých by to 

nešlo. Je to zejména právní, formální zajištění organizace, jde většinou o 

zakládající členy občanského sdružení. Sepisují tak významný 

dokument, jako jsou stanovy, určují orgány (většinou, z nouze, samy 

sebe), které mají rozhodovací pravomoci. Píší granty, shánějí finance a 

komunikují s úřady, sponzory, radnicí, tiskem i bezprostředním okolím. 

To vše dělají mimochodem, v začátcích většinou bez nějakých pevně 

daných organizačních struktur. K tomu vedou programy pro klienty, 

zajišťují dobrovolníky a starají se o ekonomiku. Není tedy divu, že často 

končí svou činnost naprosto vyčerpané, dříve než by to bylo nutné. Zde 

se objevuje nutnost uspořádat personální i s nimi související organizační 

vztahy tak, aby byla práce snesitelná a efektivní, aby přinášela ten zisk, 

který měla - seberealizaci i práci pro druhé ve vzájemně vyhovujícím 

poměru. Tito lidé se ale v mateřských centrech nejvíce učí a naučí. 
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Přehled vzdělávacích aktivit týmu mateřského centra Nová Trojka 

uvádím v příloze B. 

Důležitá je osoba vedoucí nebo ředitelky projektu. Jde o manažerskou 

funkci v celém rozsahu. Je zajímavé sledovat, ačkoliv to není tématem 

této práce, jak se zde propojuje kombinace řízení neziskové organizace 

(s jeho specifiky) a řízení organizace ženou (s jejími specifiky). 

Ředitelka většinou nese i právní zodpovědnost, měla by mít tedy také 

určité pravomoci (a samozřejmě i kompetence ve smyslu schopností, 

včetně manažerských dovedností). Je také důležité, jaký styl vedení 

ředitelka uplatňuje. Již sám vznik mateřských center naznačuje, že to 

jsou organizace demokratické a je těžké nastolit nějakou hierarchii, bez 

jasného vedení ale žádná organizace nemůže dlouhodobě existovat. Je 

jisté, že tzv. tvrdý typ řízení zde nebude příliš úspěšný, případně povede 

k tomu, že bude šéf nakonec na práci sám. Zde také narážím fakt, který 

představuje pro mateřská centra problém: nahraditelnost jednotlivých 

členů týmu. 

V občanském sdružení Nová Trojka, provozujícím rodinné a kulturní 

centrum Nová Trojka, jehož součástí je mateřské a otcovské centrum, 

jsou role v týmu rozděleny takto: ředitelka projektu, koordinátorka 

dobrovolníků a mateřského centra, koordinátorka lektorů a kurzů, 

ekonomka, provozní, fundraiserka a propagační manažerka, 

koordinátorka jednorázových akcí, webmasterka. 

V mnoha jiných centrech ale podobné rozdělení rolí není, někdy dělá 

všechny činnosti jedna osoba, jindy hranice nejsou tak jasně určeny. 

Jindy zde funguje demokratický systém "rady", kdy rozhoduje skupina 

volených matek z centra, které se časem obměňují tak, aby se vystřídaly 

všechny zájemkyně. To zdůrazňuje komunitní rozměr organizace. Jindy 

je velmi těžké najít vůbec někoho, kdo by tuto práci (po zvážení všech 

kladů i záporů) byl ochoten vykonávat. 
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Specifikem mateřských center je právě častá obměna lidí, kteří se 

nejvíce angažují. Částečně to je proto, že se náporem práce vyčerpají, 

častěji ale jde o proces přirozený. V mateřských centrech pracují ženy na 

rodičovské dovolené, která trvá do čtyř let věku dítěte. I při více dětech 

nakonec nadejde čas, kdy se žena chce věnovat opět své profesi ve 

standardním zaměstnání. Nadchází tedy nutnost předat práci někomu 

dalšímu. To bývá problém - ačkoliv dobrovolníci pro činnosti časově 

méně náročné se nacházejí relativně snadno, najít někoho, kdo by byl 

ochotný věnovat se práci odpovídající přinejmenším polovině 

standardního úvazku za velmi podprůměrný plat, nezřídka i zadarmo, ale 

zato s velkou odpovědností, je už mnohem těžší. Je také nutno si 

uvědomit, že zde jde skutečně o práci týmovou, která se vyznačuje 

určitými specifickými charakteristikami a která předpokládá velkou 

shodu mezi členy týmu, s nepříliš vítanými důsledky v podobě značných 

obtíží při získávání nových kmenových spolupracovníků. 

4.2 DOBROVOLNÍCI 

Jak jsem již zmiňovala, na dobrovolné práci je založena existence 

mateřských center. Zpočátku se aktivní účast v mateřském centru 

nepovažovala za odnož dobrovolné činnosti, dnes mají tito dobrovolníci 

nezřídka i dobrovolnickou smlouvu. Dobrovolníci udržují centrum 

v chodu, fungují jako tzv. "služby", věnují se klientům - návštěvníkům 

centra, tvoří programy a starají se do určité míry i o provozní záležitosti 

centra. Dobrovolníci v mateřských centrech odvádějí velké množství 

práce, a to nejen práce fyzické, ale i duševní, s organizací jsou spojeni 

názory a přesvědčením. Nezřídka právě v řadách dobrovolníků lze získat 

členy realizačního týmu. Je tedy nezbytné přistupovat k mm 

profesionálně. Znamená to věnovat jim podobnou pozornost jako 
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ostatním zaměstnancům, a to ve všech směrech a ve všech personálních 

činnostech. Ve skutečnosti při personální práci s dobrovolníky 

vycházíme z principů personální práce, které přizpůsobujeme aktuálním 

potřebám. Práci dobrovolníků v mateřských centrech je dobré věnovat 

velkou pozornost právě proto, že celá jejich myšlenka je na tomto druhu 

práce postavena. Pro dobrovolníky mateřských center jsou také 

připravovány vzdělávací programy, jak externí (v podobě nabídek jiných 

organizací, např. Hestie, která několikrát ročně pořádá kurz pro 

koordinátory dobrovolníků), tak interní, pořádané samotnými 

mateřskými centry. Toto vzdělávání může mít charakter jak zájmového, 

tak profesního, může být pro dobrovolníky i formou odměny. 

Vzdělávání dobrovolníků může splývat se vzděláváním klientů, ale 

jsou centra (například Nová Trojka), která mají pro dobrovolníky svůj 

speciální vzdělávací projekt - například semináře komunikačních 

dovedností, první pomoc, podpůrné a konzultační skupiny, v nichž je 

zdokonalována metodika práce s klienty a jež mají za cíl zlepšit 

dobrovolnickou práci. Dobrovolníci tedy na vzdělávání v mateřských 

centrech participují velkou měrou. 

4.3 KLIENTI 

Klienti jsou každodenní návštěvníci centra, kteří přicházejí, aby 

využili jeho nabídku. Představují cílovou skupinu, na niž je činnost 

mateřského centra zaměřena. Jsou to právě oni (většinou ony), pro které 

je tento typ NNO určen. Je dobré vědět, že klienti v mateřských centrech 

se často mění - tak, jak odcházejí po rodičovské dovolené do stálého 

zaměstnání, přestávají do centra chodit. Z klientů se často, ale ne vždy 

stávají dobrovolníci, bez kterých by existence mateřských center nebyla 

možná. Právě to je specifická nabídka mateřských center, která umožňují 
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aktivní práci těm klientům, kteří o ni mají zájem a mají co nabídnout. 

Ale ani ti klienti Ue jich většina), kteří se nestanou spolupracovníky nebo 

dobrovolníky, se svým způsobem podílejí na chodu centra. Jde o princip 

svépomoci, který je nosnou myšlenkou mateřských center a který 

znamená, že i běžný návštěvník dělá něco pro druhé (vzájemné pohlídání 

dětí, konzultace ... ). Přístup ke klientům je tedy vlastně přístupem 

k potenciálním spolupracovníkům a z tohoto hlediska je nutno o něm 

uvažovat. Klienti j sou samozřejmě i hlavní cílovou skupinou vzdělávání, 

probíhajícího v mateřských centrech. Je na ně zacíleno zejména zájmové 

vzdělávání dospělých, o kterém budu psát v kapitole 6.1. a které je 

z hlediska kvantity v mateřských centrech nejvíce zastoupeno. Ke 

klientům mateřských center pak také směřuje stále více rostoucí vlna 

vzdělávání profesního. 
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5 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH JAKO JEDNA Z ČINNOSTÍ 
V MATEŘSKÝCH CENTRECH 

V mateřských centrech probíhá, jak jsem již naznačila, velké 

množství činností, programů a aktivit. Protože většina žen na rodičovské 

dovolené je v zajetí péče o dítě, je přirozené, že i její činnosti a aktivity 

jsou s dětmi spojeny. Proto vyhledávají program nejprve pro děti, 

následně pro sebe. Je však signifikantní, že do mateřských center 

telefonují matky, které se poptávají po "kurzech pro moje šestiměsíční 

dítě". To považuji za znamení toho, že často vyhledávání programu pro 

dítě je jen záminkou pro nalezení místa, prostoru a aktivity pro matku. 

Protože i nabídka v mateřských centrech se musí odvíjet od poptávky, je 

vzdělávání dospělých v různých formách nedílnou součástí nabídky 

klientům centra. A protože mateřské centrum je také místem, kde je 

matkám na rodičovské dovolené umožněno uplatnit své dovednosti a 

rozvíjet své schopnosti, vzdělávání tady přesahuje schéma "nabídka 

klientovi - spotřeba". Vzdělávání je zde propojený celek vlastních 

aktivit, práce pro druhé, soustavného vlastního učení se, doplňování 

znalostí, schopností a dovedností klientů i těch, kteří pro ně vzdělávácí i 

ostatní aktivity připravují. 

5 .1 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V MATEŘSKÝCH CENTRECH 

OBECNĚ 

Palán charakterizuje vzdělávání dospělých mimo jiné jako " ... systém 

institucionálně organizovaných i individuálních (sebevzdělávacích) 

aktivit, které nahrazují, doplňují, rozšiřují, inovují, mění nebo jinak 

obohacují počáteční vzdělání dospělých osob, které záměrně a 

intencionálně rozvíjejí své znalosti a dovednosti, hodnotové postoje, 

zájmy a jiné osobní a sociální kvality potřebné pro plnohodnotnou práci 
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a plnění životních a společenských rolí." (Palán, 2002, s. 237). Tato 

definice dobře charakterizuje vzdělávání dospělých v mateřských 

centrech. Je zajímavé, že mnohé z toho, co v mateřských centrech 

probíhá, ne-li většina, je vzdělávání, ačkoliv jeho účastníci by to tak 

nenazvali, nebo si nejsou ani vědomi, že o vzdělávání jde. V každém 

případě zde jde o situace, kdy je člověk, který se vzdělává aktivní, sám 

rozhoduje co, kdy a jak se bude učit a zároveň má jasnou představu o 

tom, proč se učí. V mateřských centrech existuje celá škála vzdělávacích 

procesů. 

V zdělávání, které by vedlo k oficiálně uznávanému stupni vzdělání, 

zde přítomno není. Objevují se ale již například možnosti získat 

rekvalifikaci nebo absolvovat akreditované kurzy s certifikáty, zejména 

v případech, kdy se mateřskému centru podařilo získat některý z grantů 

Evropské unie. Členky tzv. realizačních týmů nezřídka využívají široké 

nabídky tohoto vzdělávání k tomu, aby svou práci dělaly co nejlépe a 

leckdy i změní profesi nebo si formální vzdělání velmi zajímavým 

způsobem rozšíří. Jde o jejich osobní, cílenou a individuální aktivitu, 

prací v mateřském centru inspirovanou a iniciovanou. 

Pro klientky či dobrovolnice a dobrovolníky bývá nejvíce zajímavé 

neformální zájmové vzdělávání, například řada kurzů, přednášek, besed 

a seminářů týkající se témat, která jsou nejvíc žádána. (Jde o velmi 

široké spektrum aktivit od paličkování přes lekce jazyků či 

muzikoterapie až ke kurzům masáží batolat či přednáškám o zdravé 

výživě nebo vhodné době vstupu dítěte do mateřské školy) To je 

nejviditelnější, nejžádanější, nejvyužívanější a rozsahem i obsahem 

nej širší část vzdělávání dospělých v mat. centrech. 

Zdaleka největší význam však spatřuji v informálním učení 

probíhajícím v mateřských centrech, v učení, kterému se nevyhne nikdo, 

žádná ze "skupin" lidí pohybujících se v mateřském centru. Je to právě 
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toto učení, které provází každodenní činnost všech, kteří mají 

s mateřským centrem co do činění. Jeto učení se praxí, každodenní 

činností, aktivitami v centrech probíhajícími, učení se stykem s mnoha 

různými lidmi, mnoha různými situacemi a názory. Jeto učení se všem 

sociálním dovednostem, které musí žena na rodičovské dovolené ve své 

nové roli ovládnout, učení se komunik~ci, organizační práci, dokonce i 

učení se praktickým dovednostem a v konečném důsledku učení se nebýt 

onou ohroženou, vyčleněnou jednotkou společnosti. Propojení a 

vzájemné souvislosti všech uvedených způsobů učení je na vzdělávání 

dospělých v mateřských centrech to půvabné a nejvíc přínosné. 

5.2 CÍLOVÁ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

V MATEŘSKÝCH CENTRECH 

Cílové skupiny vzdělávání jsou" ... skupiny lidí, pro které je daný 

vzdělávací projekt určen ... " (Palán, 2002, s.31). Nemůžeme se však 

domnívat, že vymyslíme nějaký vzdělávací projekt (ani malý projektík, 

např. cyklus tří přednášek o sebeobraně) a protože k nám chodí matky na 

rodičovské dovolené, bude úspěšný. Je totiž nutné, aby projekt byl pro 

naši cílovou skupinu zajímavý. Abychom mohli určit, co je zajímavé, 

musíme cílovou skupinu dobře znát (zde je možno pomoci si nějakým 

průzkumem, např. dotazníkem, ale ani to nemusí být pro úspěch 

vzdělávací akce dostačující). A nakonec, "Ukázalo se, že nestačí cílové 

skupiny jen zvenčí určit, ale že potenciální účastníci musí sami sebe 

chápat jako specifickou cílovou skupinu. Proto existuje vzdělávání žen 

nebo matek, vzdělávání mužů nebo otců se realizuje jen marginálně." 

(Beneš, 2003, s. 138). V mateřských centrech takovou obecnou cílovou 

skupinou máme, matky na rodičovské dovolené se skutečně o mnohé 

projekty vzdělávání dospělých zajímají a cílovou skupinou se nesporně 
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cítí být. Jde o to zjistit, jaké konkrétní návštěvnice chodí do konkrétního 

centra a tzv. "ušít" jim vzdělávání na míru. Velikou výhodou při 

vzdělávání v mateřských centrech je hojně využívaná možnost zajištění 

péče o děti, která je jinak, jak píše Beneš, jednou z hlavních překážek 

účasti dospělých na vzdělávání (Beneš, 2004. s. 24). Další cílové 

skupiny vzdělávání v mateřských centrech jsou již specifické - jde např. 

o dobrovolníky, kteří, pokud mají být skutečnými dobrovolníky (a 

některá centra již mohou být podporována i grantem Ministerstva vnitra 

z programu rozvoje dobrovolnictví), musí absolvovat např. nějaká 

vstupní školení. Jde také o realizační tým, který o sobě jako o cílové 

skupině vzdělávání většinou nepochybuje. 

Zde vidím ještě jeden problém, sice marginální, ale pro mě osobně 

přinejmenším zajímavý. Cílovou skupinu máme, průzkumy o tom, co je 

jejím zájmem, také. Jak se však postavit k tomu, že vzdělávání 

dospělých v mateřských centrech organizují většinou lidé nějak 

zaměření, s nějakými názory a postoji, které do vzdělávacích akcí 

zákonitě chtějí promítat? Jak najít nejlepší cestu mezi snahou vyhovět 

lidem (a zvýšit tak návštěvnost, klíčovou pro získání grantových 

prostředků) a představou organizátorů o tom, co je vhodné a co by mělo 

být obsahem vzdělávání a naopak, jak zabránit tomu, aby nebyly 

prosazovány jednostranné pohledy na témata která jsou předmětem 

vzdělávání v mateřském centru jen proto, že jde o názory např. 

realizačního týmu? (Zde lze uvést např. téma domácích porodů.) 

Domnívám se, že určité právo orientovat vzdělávání dospělých 

v mateřském centru k obrazu jeho organizátorek je relevantní, ba naopak 

ku prospěchu věci a je možná lépe se i smířit s tím, že některé 

návštěvníky to může odradit. Domnívám se dokonce, že návštěvnost by 

neměla (při jejím nesporném životně důležitém významu pro každé 
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centrum) být to hlavní hledisko při rozhodování o obsahu veškerých 

vzdělávacích aktivit, lze si ponechat prostor pro nabídku výjimečného. 

5.3 ÚČEL A CÍLKVZDĚLÁ v ÁNÍ DOSPĚLÝCH V MATEŘSKÝCH 

CENTRECH 

Mateřská centra vznikají proto, že je potřebuje je zejména širší cílová 

skupina klientek, které se tak nejen dostávají ze sociální izolace, ale také 

získávají mnoho nových podnětů různého druhu. Neméně mateřská 

centra potřebují aktivní členky (případně členové), které práci pro 

centrum považují za seberealizaci, za formu osobního rozvoje. Mateřská 

centra vznikají, aby řešila konkrétní, aktuální problémy vyplývající ze 

života. Ty jsou nezřídka řešitelné právě různými formami vzdělávání, 

které v centrech probíhá. Narození dítěte a péče o něj je pro mnoho žen 

klíčovou životní zkušeností a toto období určitým způsobem výjimečné. 

Je zajímavé, že jakkoliv v mateřských centrech je mnoho žen s vyšším 

vzděláním i s rozmanitými zájmy, v tomto období se zajímají hlavně o 

praktické problémy péče o dítě, tedy zdravou výživu, dětskou 

psychologii, vývoj dítěte, jeho fyzické zdraví - a na toto téma jsou nejen 

ochotny kdykoliv mluvit, ale také získávat stále další informace a 

dovednosti. 

Cílem vzdělávání v mateřských centrech je tedy především pomoci 

lidem při řešení aktuálních problémů, naučit je konkrétní postupy řešení, 

navést k rozhodnutí či zprostředkovat potřebné znalosti či dovednosti 

k tomu potřebné. Hlavní účel tohoto vzdělávání je pak zkvalitnit život 

žen (případně i mužů) na rodičovské dovolené, vymanit je z izolace, 

dodat jim sebevědomí jak v jejich rodičovské roli, tak v osobním životě. 

V neposlední řadě jde i o smysluplné trávení volného času, zpestření 

života s malými dětmi, objevování i jiných dimenzí světa, než je ten 
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ohraničený péčí o malé dítě. V poslední době se také začíná rozšiřovat 

význam mateřských center jako místa profesního rozvoje, klientky si zde 

mohou uchovat či rozšířit kvalifikace, zejména klíčové. Hlavní význam, 

který považuji ve vzdělávání dospělých v Me za kardinální, tkví ve 

všestranném osobním rozvoji všech jeho účastníků. 
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6 TYPY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V MATEŘSKÝCH 
CENTRECH 

6.1 ZÁJMOVÉ 

Zájmové vzdělávání představuje nejpodstatnější a nejobsáhlejší 

složku vzdělávání dospělých v mateřských centrech. Je také 

nejoblíbenější a klienty nejvíce využívané. V první řadě jde o různé 

kurzy, kroužky či jednotlivé akce zejména výtvarných technik 

(keramika, textilní techniky, aktuální výtvarné trendy - malba na sklo, 

linoryty, výroba bižuterie a mnohé další). Nejčastěji nejde o ucelené 

kurzy, ale o jednorázové nabídky. Leckdy je taková aktivita spojena 

s podobnou aktivitou pro dítě, jindy pracuje rodič s dítětem spolu nebo 

bývá zajištěno hlídání dětí. Je až překvapivé, jak je právě tato oblast 

zájmového vzdělávání v mateřských centrech úspěšná a oblíbená. Je to 

možná proto, že "Domácí rukodělná výroba působí jako forma 

dočasného útěku od každodenních stresů a problémů, a zároveň 

podporuje sebevědomí z vytvoření něčeho užitečného vlastní silou." 

(Šerák, 2005, s.173). A přestože, jak píše Šerák dále, "Charakteristickým 

rysem této oblasti je převažující individuálnost edukačních aktivit. 

Zájemce Sl většinou potřebné informace získává samostatně, 

organizování podobných kurzů a přednášek není příliš rozšířené." 

(Šerák, 2005, s. 173), v mateřských centrech je tomu naopak, právě tyto 

kurzy jsou velmi úspěšné a pořádané většinou center, vedou je často i 

dobří výtvarníci. Někdy může jít o určitý zdroj výdělku pro centrum i 

pro lektora, ovšem výdělku velmi malého - ceny v centrech bývají 

záměrně, s ohledem na příjmy rodin s malým dítětem, spíše nízké. 
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Je otázka, zda mezi zájmové vzdělávání lze zařadit jazykové kurzy, já 

osobně bych je již řadila do vzdělávání profesního, nicméně někdy jsou 

vedeny takovou formou (konverzace), že lze hranici najít jen těžko. 

Mezi zájmové vzdělávání v mateřských centrech je nezbytné zařadit 

také celou velkou oblast přednášek, besed, seminářů a praktických lekcí 

týkajících se toho, co nejvíce zajímá ženy v situaci, kdy pečují o malé 

(často první) dítě. Objevuje se zde široká škála témat, od zdravé výživy, 

přes výuku nošení dětí v šátcích až po dětskou psychologii, mezi něž se 

mnohdy dostanou i témata velmi specifická (např. seznamování 

s odlišnými kulturami). Aktivity zájmového vzdělávání jsou také 

jedněmi z těch, které mohou být vedeny dobrovolnicemi či "laickými" 

lektorkami, pro které je to dobrý způsob jak se podílet na chodu centra. 

Tento typ vzdělávání je určen zejména klientům, uživatelům služeb 

centra, ale velmi často je také realizováno ze zájmu a pro potěšení těch, 

kdo tvoří jeho užší společenství. 

6.2 PROFESNÍ 

Na profesní vzdělávání v mateřském centru se lze dívat ze 

dvou různých hledisek. Jeto profesní vzdělávání nabízené klientkám a 

profesní vzdělávání realizačních týmů. 

První z nich prožívá v centrech překvapivý rozmach, zejména vlivem 

možnosti získat finance na fungování centra z peněz Evropské unie. Ta 

sleduje tzv. horizontální témata, jejichž existence v mateřských centrech 

a jejich prosazování do života prostřednictvím mateřských center jsou 

jednoznačné. V oblasti vzdělávání profesního má velký význam 

existence dvou ze čtyř horizontálních témat: informační společnost a 

rovné příležitosti. (Dalšími horizontálními tématy jsou udržitelný rozvoj 

a podpora místním iniciativám - i to posledně jmenované se týká 
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mateřských center). Projekty změřené na zvyšování klíčových 

kompetencí žen na rodičovské dovolené, tedy skupiny ohrožené sociální 

i ekonomickou exkluzí a velmi těžko zaměstnavatelné (i po skončení 

rodičovské dovolené), mají tedy nejen úspěch při hodnocení projektu, ale 

hlavně mají úspěch i při realizaci v praxi. V centrech vznikají počítačové 

učebny, jsou pořádány kurzy práce na počítači, motivační kurzy, kurzy 

zaměřené na rozvíjení komunikačních dovedností, jazykové kurzy, další 

zaměřené na "sebeobranu" v případě, kdy se žena setká při hledání 

zaměstnání s diskriminací i mnohé jiné. Tyto kurzy mají úspěch a jsou 

klientkami vyhledávány. Jsou také nabízeny mateřským centrům zvenčí 

- komerční vzdělávací firmy se napojily na peníze z Evropské unie a 

nabízejí v mateřských centrech vzdělávání např. formou e-Iearningu. 

(Lze uvést např. projekt Dítě není handicap, realizovaný firmou 

TEMPO T & C s.r.o. ve spolupráci se Sítí MC a některými mateřskými 

centry). Všechny tyto typy vzdělávání mají společné jedno: udržet nebo 

zvýšit zaměstnatelnost ženy po rodičovské dovolené, zvýšit šanci jejího 

uplatnění na trhu práce. Bývají zdarma, nebo jen za velmi symbolické 

poplatky. Můj osobní názor je ten, že výrazné preferování tohoto druhu 

vzdělávání v centrech trochu degraduje jejich původní myšlenku: totiž že 

čas mateřství je hodnotný sám o sobě, že nesnižuje potenciál a 

schopnosti ženy, že není potřeba jej považovat za tzv. ztracený. Myslím, 

že je nezbytné se stále učit nové, ale nikoliv na úkor času, který je 

neopakovatelný ajeden z nejvýznamnějších v životě ženy. 

Druhé hledisko profesního vzdělávání je vzdělávání realizačního 

týmu. Samo řízení mateřského centra je činnost, která vede k nutnosti 

získávat stále nové dovednosti a znalosti. Zprvu jde zejména o učení se 

praxí, vlastním vykonáváním různých činností, ale postupně (a jistě i 

vlivem výše zmíněné široké nabídky) se členové týmu účastní různých 

forem i certifikovaného vzdělávání, zaměřeného jak na získávání 
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specifických dovedností, tak na fungování neziskového sektoru jako 

takového. Tento typ vzdělávání nabízí např. o.s. AGNES - agentura 

neziskového sektoru (zde lze absolvovat i ucelené dlouhodobé 

rekvalifikační kurzy), lCN (Informační centrum neziskových organizací, 

o.p.s. - to se soustředí např. na jedno až třídenní semináře z mnoha 

oblastí neziskového života), nebo např. Centrum sociálních služeb Praha. 

Nejčastějšími tématy jsou fundraising, finanční řízení organizace, 

strategické plánování, psaní projektů, time management, personalistika, 

komunikační dovednosti a další. Spadají sem i vzdělávací aktivity Sítě 

MC. Ve všech případech jde ale o vzdělávání reagující na konkrétní 

požadavky, které vycházejí z praxe a řeší aktuální problémy těch, kteří se 

jej účastní. 

6.3 OBČANSKÉ 

Občanské vzdělávání "zastřešuje různé edukační efekty spojené 

s občanským jednáním, vystupováním v roli občana". (Kopecký, 2004, 

s.9). V tomto smyslu je občanské vzdělávání v mateřských centrech 

nejen přítomno, ale je jejich podstatou, je u jejich vzniku i dalšího 

rozvoje a fungování. Občanské vzdělávání znamená učit se být aktivním 

občanem, tedy někým, kdo se rozhodl něco konkrétního dělat ve 

prospěch svůj i ve prospěch druhých. Aby mohla mateřská centra vůbec 

vzniknout, je potřeba většinou (ne vždy) přinejmenším založit občanské 

sdružení a vstoupit do jednání s obecním úřadem - tedy do světa 

komunální politiky. Aby mohla mateřská centra dál existovat, musí 

shánět finanční prostředky - a hlavními dárci bývají zase obecní úřady 

nebo i ministerstva (např. Ministerstvo práce a sociálních věcí). 

Mateřská centra se stávají účastníky procesu komunitního plánování, 

jejich členky v některých případech dokonce kandidovaly v obecních 
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volbách a staly se zastupitelkami. Nyní jsou již mc celkem známým 

fenoménem, ale ještě velmi nedávno byl cíl získat podporu zastupitelů 

(bez které např. nelze získat dostupný fyzický prostor) velmi těžko 

dosažitelný. Jak píše Kopecký, "Činnost v neziskových organizacích 

považuji ... za hlavní zdroj růstu občanských kompetencí." (Kopecký, 

2004, s.112). A právě mateřská centra jsou sdružení, kde každodenní 

činnost a nutnost přivádí lidi k aktivní účasti na lokálním (ale jak jsem 

psala výše, v současnosti vlastně tím hlavním) politickém životě. 

Občanské vzdělávání je v nich přítomno v každodenní realitě. 

6.4 SÍŤ MC A JEJÍ ÚLOHA VE VZDĚLÁ VÁNÍ V MATEŘSKÝCH 

CENTRECH 

Zastřešující organizace mateřských center, Síť MC o.s., se již od 

svých počátků spolupodílela na vzdělávání svých členů. Připravuje 

vzdělávací akce, které situuje do celorepublikových setkávání. Jde např. 

o semináře Jak začít, Jak pokračovat, Účetnictví I a II, Komunikujeme 

spolu, nebo jen mluvíme a další. Místo zde mají i tzv. dílny, workshopy 

zaměřené zejména do oblasti psychologie a rodiny ( například Setkání 

s vaším vnitřním dítětem, Dětská kresba prvních sedmi letech života ). 

Velmi zajímavý je dlouhodobý vzdělávací projekt Praxe & Práce obecně 

prospěšné společnosti EDUCATION GALLERY, o.p.s., za finanční 

podpory Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu hl. 

m. Prahy. Je zaměřen na rodiče na rodičovské dovolené a jeho cílem je 

nejen poskytnout vzdělání v oblasti klíčových kompetencí (např. 

sebeprezentace, počítačová gramotnost, daňové a účetní minimum, 

psychosociální dovednosti a komunikace), ale i podpořit sebevědomí a 

uchovat a získat pracovní návyky. Projekt je spojen s praxí - po dobu půl 

roku jsou poskytovány účastníkům finanční prostředky, které mohou 
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investovat do hlídání dětí během výuky a během dalšího půl roku jsou 

absolventky zaměstnány ve vysílajícím mateřském centru a dostávají 

plat. V začátcích projektu se objevily sice některé potíže (obsahová 

náplň byla nejistá), ale nyní je projekt široce využívaný a účastnicemi 

velmi chválený. V některých případech jde o první vzdělávání týmu MC. 

Vzhledem k stále probíhajícím výzvám ke grantům ze sociálních fondů 

EU lze předpokládat, že další podobné vzdělávací projekty ještě přijdou. 

Probíhají i další krátkodobé semináře, například Řízení neziskové 

organizace (tento dvoudenní seminář má stejný název jako měl 

dvousemestrální rekvalifikační kurz o.s. Agnes, také financovaný 

z prostředků Evropské unie). Síť také nabízí přednášky i semináře na 

témata v mateřských centrech nejčastější - komunikace, sebevědomí, 

vývoj dítěte. To vše si lze přímo, prostřednictvím internetu, objednat u 

odbornice se Sítí spolupracující. Na www stránkách Sítě také existuje 

právní a účetní poradenství, zdarma a písemnou formou, tato služba 

funguje velmi dobře . Síť na svých stránkách zprostředkovává informace 

o různých aktuálních jednorázových akcích členů Sítě, mezi nimiž lze 

najít jak akce kulturní, tak vzdělávací. Při pořádání vzdělávacích akcí 

Sítí je vždy pamatováno na situaci rodičů s malým dítětem a je 

zajišťováno hlídání dětí, nebo prostředky na něj. Nakonec zmíním 

aktivity Sítě MC, které se vzděláváním také souvisejí, i když spíše 

v obecné rovině - v ideovém působení ve vlastních řadách i na veřejnost. 

Jde o velkou angažovanost v problematice rovných šancí a tzv. 

"slaďování rodinného a pracovního života" a v zapojení otců do života 

nejen rodinného, ale i do života v komunitě (projekt Táta dneska frčí) . 
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7 FORMY A METODY VZDĚLÁ VÁNÍ DOSPĚLÝCH 
V MATEŘSKÝCH CENTRECH 

Je důležité uvědomit si, že mateřská centra jsou sice pro matky, ale ty 

do nich chodí se svými dětmi. Proto organizátoři vzdělávání musí brát 

v potaz právě tuto skutečnost. V některých centrech (a to docela často) 

bývá po dobu vzdělávací akce zajištěno hlídání dětí (za poplatek či 

zdarma), jinde tomu tak není a děti jsou stále přítomny, vzdělávací akce 

tedy musí probíhat v herně nebo v její těsné blízkosti. To klade velké 

nároky na vzdělávajícího, ale zkušenost je celkem dobrá. Obě varianty 

mají své klady i zápory. Je-li dítě přítomno, samozřejmě ruší (míra je 

dána stylem výchovy a tolerancí ostatních rodičů), není-li přítomno, 

může být matka nesoustředěná o to více (místo na přednášku myslí na to, 

zda dítě nebrečí? nepere se?). Je v každém případě nutno počítat s tím, že 

pozornost posluchaček není dlouhodobě udržitelná a tomu je nutné 

přizpůsobit tempo i způsob průběhu akce, například přednášky. Je také 

vyzkoušené, že úspěch mají výrazně interaktivní metody vzdělávání. 

Vzdělávání pro dospělé je tedy v mateřských centrech realizováno 

různými způsoby, nutno však říci, že jejich množství ani variabilita 

nejsou nijak ohromující. V podstatě jde o několik osvědčených forem a 

metod, které bývají aplikovány na různé obsahy. Možným problémem 

zde je to, že ať už lektor je odborník nebo laik ve svém oboru (a obě 

varianty mají v mateřském centru své místo), málokdy bývá vyškolen 

v didaktice vzdělávání dospělých. Nejčastější formou tedy jsou: 

KURZY 

Kurz je "Samostatná vzdělávací forma, většinou složená z více 

jednotek ... " (Palán, 2002, s.107). To platí i v mateřských centrech. Pro 

dospělé, kteří se musí starat o malé dítě, není jednoduché nějaký kurz 

navštěvovat pravidelně, proto zatím nebyly tak oblíbené jako 
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jednorázové akce. Někdy se uplatňují kurzy výtvarné (keramika) nebo 

pohybové (nejčastěji cvičení, zejména cvičení pro těhotné), ale i u těchto 

aktivit je preferována forma jednorázových vstupů, což je v situaci 

rodiče na rodičovské dovolené, který je jen velmi málo časově flexibilní, 

pochopitelné. Největší úspěch mívají kurzy jazykové, kam jsou lidé 

zvyklí docházet, setkala jsem se s kurzy keramickými nebo výtvarnými, 

výjimečně hudebními (kurz hry na flétnu a na kytaru v Nové Trojce 

občas navštěvují i dospělí). 

Se vstupem peněz z Evropské unie se situace mění. Rostou nabídky 

kurzů počítačových, osobního rozvoje, klíčových kompetencí, účetnictví 

i dalších, je o ně zájem (bývají bezplatné) a protože je mnohdy i 

zajištěno hlíd~ní dětí, jsou opravdu úspěšné. Jeden z těchto projektů 

profesního vzdělávání realizovaného v mateřských centrech (s názvem 

"Dítě není handicap" využívá formu e-Iearningu. 

Oproti kurzům bývají také oblíbenější tematické večery a kratší 

vzdělávací cykly, zejména pro jejich menší časovou náročnost i pro 

možnost větší flexibility, co se složení účastníků týká. Jde tedy o menší 

závazek než účast na kurzu, což právě matkám s malým dítětem může 

vyhovovat. Nevýhodou takových krátkodobých a "akčních" nabídek je 

určitá nepředvídatelnost počtu účastníků, nárazovost a snad i menší 

systematičnost těchto akcí. 

Pokud jde o organizační uspořádání, nejčastěji jde o vyučování 

skupinové, výjimečně individuální. 

Nejčastějšími metodami vzdělávání v mateřských centrech jsou pak 

besedy, přednášky a semináře. 

BESEDY 

Besedy, na rozdíl od přednášek, sice rozvíjejí nějaké zajímavé téma, 

ale jejich hlavním cílem není získat odborné informace a rady nebo 
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vyřešit problém, jako tomu bývá u přednášky. Beseda na způsob 

rozhovoru, probíhajícího v příjemné a uvolněné atmosféře, přináší 

poznatky nejčastěji z oblasti kulturní (včetně multikulturní), případně jde 

o vzájemné sdílení zkušeností a laické poradenství. Klíčové pro úspěch 

besedy jsou téma, jehož se beseda týká, hlavní host nebo odborník i 

moderátor, který nesmí dopustit, aby se diskuze rozeběhla úplně jiným 

směrem, musí naopak udržet vhodné tempo i například zabránit 

přílišnému prosazování se některých účastníků besedy. 

PŘEDNÁŠKY 

Přednášky jsou možná jednou z nejčastěji využívaných forem 

vzdělávání dospělých v mateřských centrech. Je ale nezbytné uplatňovat 

vždy přednášku s diskuzí (i kdyby přednášející diskutovat nechtěl, stejně 

bývá donucen, proto je lépe jej na to předem upozornit), dbát na 

atraktivitu tématu i způsob podání a zejména mít dobrého moderátora, 

který dovede usměrnit nejen přednášejícího, ale i matky - hrozí například 

že jeden nevýznamný problém, matkou ale v dané době chápaný jako 

zásadní, zabije celou diskuzi i přednášku. Přednášející by měl také znát 

přesné časové ohraničení svého vstupu, není možné začínat pozdě, ale 

také je nutno vědět kdy skončit, zejména u některých zvlášť oblíbených 

témat či hostů. Přednáška s diskuzí nicméně zůstává jednou z hlavních 

metod vzdělávání dospělých v mateřských centrech. 

SEMINÁŘE 

Pojem seminář v mateřských centrech nepředstavuje metodu 

vzdělávání, kdy účastníci v diskuzi nad příspěvky rozšiřují své 

vědomosti získané studiem. V našem podání jde většinou o večerní nebo 

i vícedenní akce, zpravidla bez dětí, zaměřené na hlubší rozpracování 

nějakého tématu. Seminář obvykle vedou dobří odborníci. Může jít 
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například o téma komunikace v mateřském centru (s řešením 

jednotlivých případů), ale také např. o dvoudenní výuku masáží kojenců. 

Tyto akce bývají na objednání, někdy jsou využívány i jako forma 

odměny pro dobrovolníky. Bývají prakticky a interaktivně zaměřené, 

intenzivní, zážitkové, uplatňuje se při nich například i metoda hraní rolí. 

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Individuální konzultace a poradenství jsou také jedním ze způsobů 

vzdělávání v mateřských centrech, týká se však většinou velmi osobních 

témat. Nejčastěji bývají při mateřských centrech poradny kojení, 

případně celé podpůrné skupiny týkající se tohoto sice možná velmi 

specifického, ale také velmi aktuálního problému, objevují se i sociální a 

právní poradenství. 

INSTRUKTÁŽE 

J sou velmi častou metodou vzdělávání v mateřských centrech. Jeto 

praktická metoda, kdy se jedinotlivec nebo častěji skupina klientů učí 

vytvářet něco konkrétního, získává nějakou dovednost. Příkladem může 

být jedna z nejčastějších aktivit mateřských center, praktické vyučování 

manipulace s tzv. babyšátkem - šátkem na nošení dětí, jehož používání 

je velmi rozšířené, ale vyžaduje dobrou průpravu a cvik. Pochopitelně 

sem spadá celá široká škála aktivit z oblasti vzdělávání zájmového, 

například kurzy drátování nebo výroby keramiky. 
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8 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 
V MATEŘSKÝCH CENTRECH 

Vzdělávání v mateřských centrech, svým rozsahem veliké, nemívá 

jediného koordinátora těchto aktivit. Je to proto, že bývají rozloženy 

v různých aktivitách nebo odnožích činnosti centra (v Nové Trojce 

například kurzy zájmového vzdělávání rukodělného charakteru zajišťuje 

jiná koordinátorka než aktivity zahrnující přednášky a besedy). Je to také 

proto, že přestože je vzdělávání dospělých přítomné ve všech činnostech 

mateřských center, není většinou chápané jako jeden nedílný, takto 

nazývaný celek ani jeho realizátory. 

Důležitý je rovněž fakt, že ačkoliv se na programu mateřských center 

(a tedy i na různých typech vzdělávání pro dospělé v nich) podílí více 

koordinátorů, někdo se musí postarat nejen o fyzické zrealizování 

vzdělávacích akcí, ale také o jejich koncepci, obsahové zaměření. To 

bývá výsledkem shody celého realizačního týmu. Je nutné vycházet 

z aktuální poptávky klientů, ale s rostoucím podílem peněz z grantů se 

stává nezbytným plánování každé akce velmi dlouho dopředu, většinou 

na rok, nejčastěji se kopíruje rok školní. Je otázkou, jestli postupné 

mizení prvku náhody (kdy se neplánovaně objevila např. nová maminka 

či uživatelka služeb mateřského centra a nabídla své schopnosti ve 

prospěch některé vzdělávací akce) a přílišné plánování a přepečlivé 

vybírání vzdělávajících nepovede k určité strnulosti a absenci toho, co 

dělá mateřské centrum mateřským centrem, tedy svépomoci a 

spontánnosti. 

Právě princip svépomoci je původní myšlenkou mateřských center, 

která stále přetrvává. To se odráží i voblasti vzdělávání. Laické 

poradenství mělo v mateřských centrech vždycky své místo a má dosud. 

Mnoho z přednášek i seminářů vedly matky na rodičovské dovolené, 

jejichž profese byly z oborů o něž byl zájem (zdravotní sestra či lékařka 
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přednášely O první pomoci, učitelka o vstupu do mateřské školy ... ). 

Tento trend nemizí, ale leckdy se okolo mateřského centra vytvoří okruh 

odborníků, osvědčených a oblíbených, kteří už centrum znají, 

dlouhodobě s ním spolupracují a několikrát za rok do centra rádi přijdou. 

Rodiče se na ně následně mohou obrátit i soukromě. Vzdělavatele 

v mateřských centrech lze tedy klasifikovat například takto: 

DOBROVOLNÍCI 

Jsou z řad klientů nebo realizátorů, kteří mají co nabídnout a jsou 

k tomu ochotni, či z řad jejich známých. Za svůj příspěvek nic nechtějí, 

přicházejí jednou, ale i opakovaně. Mívají k mateřskému centru velmi 

blízký vztah, sdílejí většinou jeho hodnoty. 

PLACENÍ ZAMĚSTNANCI 

Mezi ně se řadí lektoři, kteří vedou nějaký dlouhodobý kurz, mívají 

pracovní dohody (nejčastěji dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o 

provedení práce) i pravidelné finanční ohodnocení. 

EXTERNISTÉ 

Jde nejčastěji o velmi dobré odborníky v oboru, kteří jsou i za 

poměrně vysoké odměny najímáni na jednotlivé akce. Nemají na 

centrum jiné než přátelské vazby (není to podmínkou, mohou být zcela 

nezávislí), ale jako dobrovolníci nepracují. 
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9 FINANCOV ÁNÍ VZDĚLÁ V ÁNÍ V MATEŘSKÝCH CENTRECH 

Získávání peněz nutných pro existenci NNO je stejně klíčová 

záležitost, jako je to u ostatních podniků. Je pochopitelně klíčové i pro 

to, jaké vzdělávání, jakou formou a pro koho může nebo dokonce musí 

mateřské centrum realizovat. Jsou zde ale některá specifická úskalí. 

Financování v neziskovém sektoru obecně je většinou vícezdrojové, o 

jednotlivých zdrojích budu psát níže. Je důležité uvědomit si, že název 

"nezisková organizace" neznamená, že by organizace nemohla generovat 

zisk, jen jej musí použít určitým způsobem (ve prospěch své činnosti), 

její členové si jej tedy nemohou rozdělit. Pokud by však neziskovka 

chtěla například podnikat a tím získávat peníze na své veřejně prospěšné 

aktivity, je kromě stejných problémů jako mají jiní podnikatelé omezena 

právě výše zmíněnou podmínkou. Dalším problémem jsou mzdové 

náklady. Existuje zřejmě obecné přesvědčení, které říká, že lidé pracující 

v neziskovém sektoru tak mají dělat zdarma, případně že jejich životní 

náklady jsou minimální. Jinak nelze pochopit, proč tak málokterý dárce 

(včetně státu) je ochoten přispět na platy zaměstnanců NNO. Důsledkem 

toho jsou personální problémy, zejména častá výměna zaměstnanců nebo 

syndrom vyhoření. V mateřských centrech se lze setkat s těmito 

problémy také. 

Činnost mateřských center, jako každé jiné NNO, může být kryta 

z různých zdrojů: 

STÁTNÍ ROZPOČET 

Státní rozpočet je v několika posledních letech jedním z klíčových 

zdrojů příjmů mateřských center. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

vypisuje každoročně dotační řízení nestátním neziskovým subjektům na 

podporu rodiny, které je hojně využíváno právě mateřskými centry. 

Tento finanční zdroj je pro ně velmi významný, zejména proto, že z něj 
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lze částečně hradit personální náklady. Představuje ale také docela 

velikou zátěž - v podobě psaní grantů, průběžných i závěrečných zpráv i 

poměrně složitého účetnictví. Vždy hradí pouze určité procento nákladů 

na projekt, přesto ale počítá s tím, že projekt bude realizován v celém 

rozsahu, to znamená vynaložit další úsilí ve shánění financí. Pokud jde o 

financování vzdělávání dospělých, je možné státní peníze, pokud je to 

součástí podávaného projektu, využít i k tomuto účelu (např. o.s. Nová 

Trojka má v úspěšném grantu na MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy) uvedeno vzdělávání pro lektory kurzů pro děti v podobě 

tří seminářů týkajících se metodiky a individuálního poradenství 

s garantkou projektu.) 

OBCE 

Obce j sou ve financování mateřských center dalším z významných 

partnerů. Bez spolupráce s obcí má centrum nepříliš dobrou pozici. Obce 

mohou neziskovou organizaci podporovat v mnoha směrech, od 

pronajímání prostor přes zahrnutí do komunitního plánování až po 

přímou finanční podporu, založenou také na grantovém systému. 

V neposlední řadě, při žádání o peníze ze státního rozpočtu bývá 

vyžadován důkaz o podpoře aktivit NNO právě obecním úřadem. Lze 

říci, že přes počáteční nedůvěru spolupráce mateřských center 

s obecními úřady vzrůstá a zkvalitňuje se, zastupitelé vidí jak pozitivní 

vliv center na život v obci, tak sílu lidí do center chodících -

potenciálních voličů. Zde tedy lze také získat finance na realizaci 

programů zahrnujících některé podoby vzdělávání dospělých. 

FONDY EVROPSKÉ UNIE 

Fondy Evropské unie představují pro mateřská centra finanční zdroj, 

který není snadné získat a ještě těžší je správně jej spravovat a skládat 
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z něj účty. Představuje však jednu z šancí, jak získat peníze většího 

objemu, jak získat peníze právě na vzdělávání a hlavně na pokrytí 

mzdových nákladů. Jelikož jednou z priorit Evropské unie je podpora 

zaměstnavatelnosti, většina grantů se odvíjí tímto směrem. V některých 

mateřských centrech (například v hornopočernickém MUMu) dokonce 

grant EU dovolil pokračovat v započaté práci zaměstnankyním, které 

dosud dlouhá léta pracovaly zadarmo a byly by musely od 

rozpracovaných projektů odejít do placeného zaměstnání. Tato lákavá 

možnost má však také velká úskalí. Nejhorší z nich je fakt, že struktura 

fondů EU vede k tomu, že postup při psaní grantů je obrácený, než by 

bylo ve skutečnosti správné. Správně (v naprosté zkratce) by měl být 

prvotní záměr a k němu by se měly následně hledat zdroje. Zde je tomu 

naopak - jsou k dispozici nějaké zdroje, jim se tedy přizpůsobí záměr. 

Může se stát, že proto, aby centrum mělo finance například na mzdy, 

musí se věnovat činnosti, kterou vlastně tolik dělat nechce. Na druhou 

stranu, úspěch vzdělávacích projektů podporovaných Evropskou unií u 

návštěvníků centra může být impulzem k novým strategickým 

rozhodnutím centra. Další úskalí je právě již zmiňovaná náročnost při 

správě těchto peněz (velmi složité podmínky a předpisy, často 

zaměstnávající jednoho člověka - ekonoma - na celý úvazek). Přesto jde 

o finanční zdroj velké síly a je dobré jej využít, protože příliv těchto 

peněz bude s největší pravděpodobností slábnout, budou se přesouvat 

dále na východ. 

FIREMNÍ FILANTROPIE, DÁRCOVSTVÍ, SPONZORSTVÍ 

Jsou to další zdroje peněz pro mateřská centra. Jejich využití se velmi 

liší v jednotlivých centrech, záleží na dobrých vztazích s místními 

obyvateli, na tom, zda má centrum dobrého fundraizera, zda je aktivní. 

Drobní dárci nejraději přispívají na konkrétní věc nebo program, tedy i 
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na konkrétně popsaný vzdělávací projekt. Vzhledem k rozšiřujícímu se 

povědomí o konceptu tzv. "společenské odpovědnosti firem" se dárci 

stále častěji nacházejí i v řadách velkých podniků. Jsou to například 

programy ČEZ, České spořitelny, firmy Phillip Morris, které začínají 

podporovat aktivity organizací zabývajících se i něčím jiným než 

sportem. Jsou zde i nadace (NROS, VIA), jejichž prostřednictvím lze 

získat středně velké finanční částky zaměřené přímo na nějaký konkrétní 

vzdělávací projekt. Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka získalo 

například na financování svého projektu 30 000,- Kč od nadace VIA 

z fondu Procter&Gamble na projekt vzdělávacích aktivit pro rodiče na 

rodičovské dovolené nazvaný Děti s sebou. 

VLASTNÍ PŘÍJMY 

Některá mateřská centra získávají vlastní příjmy například ze 

vstupného, případně (Nová Trojka, MUM i další) nabízejí placené kurzy 

zájmové činnosti pro děti i dospělé. Tyto finance jsou velmi vítané, 

protože nejsou vázané na nějaký účel, ale není jich mnoho a většinou 

neslouží k pokrytí nákladů na vzdělávání. 

Náklady i příjmy vzdělávacích akcí v mateřských centrech záleží na 

jejich typu, formě i metodách. Největší zátěží jsou, jak už jsem uvedla, 

osobní náklady. Pokud jde o zájmové vzdělávání, velkými náklady jsou 

platy lektorů, (pokud nejsou dobrovolníci) a také náklady materiálové. 

Příjmy ze vstupného naproti tomu nebývají vysoké, jsou přizpůsobovány 

možnostem rodin s jedním z rodičů na rodičovské dovolené. 
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10 POPTÁVKA A PLÁNOVÁNÍ VZDĚLÁ V ÁNÍ V MATEŘSKÝCH 
CENTRECH, JEHO BUDOUCNOST 

10.1 POPTÁVKA 

Jaké konkrétní vzdělávací produkty dospělým, kteří se účastní života 

v mateřských centrech nabídnout, není otázka lehká. Vychází se obecně 

ze zkušeností, tradic, průzkumů preferencí návštěvníků. Jednoznačnou 

cílovou skupinou vzdělávání dospělých v mateřských centrech, jak už 

jsem psala výše, jsou ženy na rodičovské dovolené. Nabídka tedy musí 

vycházet z toho, co poptávají ony. 

Zkušenosti ukazují, že co mělo úspěch minule, nemusí mít úspěch 

dnes - bud' již lidé například podobnou přednášku slyšeli, stejný seminář 

proběhl minulý rok, nebo se klienti vyměnili a ti noví mají jiné 

preference. Obecně, jak jsem již zmiňovala výše, mají úspěch vzdělávací 

aktivity zaměřené na aktuální problémy rodičů malých dětí. V Nové 

Trojce měly velký úspěch besedy "Zdravá výživa pro děti", "Bezpečnost 

potravin", "Psychomotorický vývoj batolat", "První pomoc při úrazech", 

ale kupodivu i "Sebeobrana". Naopak, po počátečním velkém úspěchu 

poklesl zájem o "Masáže kojenců" - možná pro přílišnou časovou 

náročnost, propadákem byl cyklus před_nášek "Jak se nerozvést" - zde 

s velkou pravděpodobností z důvodu nezáživnosti projevu přednášejícího 

- návštěvnost byla prudce klesající, úplným nezájem pak překvapivě 

b,Yla stižena beseda na téma drogového ohrožení dětí (následná anketa 

ukázala, že rodiče dvouletých dětí se nedomnívají, že by se jich toto 

téma týkalo). 

Některé akce mají úspěch vždy. Jsou to například návštěvy dětských 

psychologů, řešení výchovných problémů nebo vhodného nástupu do 

školy a školky. Jsou také odbomíci, jejichž jméno je zárukou jak kvality, 
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tak návštěvnosti. Takovou stálicí je například pro Novou Trojku ředitel 

pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3. Snaha nabízet 

programy, které mají úspěch vždy, by ale mohla vést k určité strnulosti, 

opakování, mohlo by to být na úkor variability a objevování nových 

témat. Zatím se však tyto obavy nepotvrzují. Tradice a pravidelnost 

v programech má také vliv na to, co lidé očekávají a následně také 

vyžadují a navštěvují. Pokud je každé první úterý v měsíci 

muzikoterapie, kde se rodiče učí pomocí hudby navazovat nové způsoby 

komunikace se svými dětmi, lze počítat s tím, že si program najde své 

stálé příznivce a bude dlouhodobě oblíben a navštěvován. Návštěvnost 

zájmových kurzů (keramika, cvičení) je pak kromě toho, že kurz musí 

být obsahově kvalitní, výrazně vázána na osobu lektora, jeho 

profesionalitu a zejména jeho schopnost komunikovat s klienty. 

Specifické jsou případy, kdy dochází k nabídkám z druhé strany -

tedy od lektorů nebo jiných subjektů, nabízejících své služby 

mateřskému centru. Jde například o návštěvnice - klientky, které samy 

něco umí a rády by se seberealizovaly, udržely si kontakt s profesí, byly 

nějak užitečné, ale objevují se stále více i komerční nabídky. Nic z toho 

není pro mateřské centrum nepřijatelné, záleží na jeho preferencích a 

personální i programové strategii. Novou Trojku například tímto 

způsobem kontaktovaly a úspěšně se do programů vzdělávání dospělých 

zapojily její nynější lektorka zdravotního cvičení a cvičení pro těhotné 

Uako zástupkyně první skupiny) a lektorka masáží kojenců ze skupiny 

druhé. Průzkumy "trhu" neboli toho, co by vlastně klientky chtěly 

v programu mateřského centra vidět, mohou sloužit jen jako orientační. 

Jakkoliv je důležité neustále zjišťovat preference (nejlépe osobními 

pohovory, nejhůře dotazníky), není zdaleka jisté, že na jejich základě 

uskutečněné vzdělávací akce budou opravdu klienty využity. To ukáže 

až praxe a je to otázka mnoha vlivů (do nichž je nutno započítat 
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například nemoce, ale i počasí - když venku po delší době vysvitne 

slunce, raději se jde na hřiště, ať je téma besedy sebezajímavější) . 

10.2 PLÁNOVÁNÍ 

Z praktických důvodů se vyplatí mít dlouhodobý vzdělávací plán. Je 

to důležité jednak proto, že grantové žádosti se píší s velkým předstihem 

a většinou se týkají celého kalendářního roku - proto je důležité vědět, 

co konkrétního a jak bude v centru probíhat. Je to důležité také kvůli 

propagaci, kterou je pak možno koncipovat i jinak než jen avízem na 

dveřích či oknech centra. Plánování je důležité nejen u vzdělávacích akcí 

pro klienty, ale také těch pro lektory, dobrovolníky i kmenové 

pracovníky centra. V Nové Trojce koordinátoři kurzů nebo jiných aktivit 

většinou vědí, v jakých oblastech by se měli lektoři a vedoucí programů 

zdokonalovat, probírají s nimi jejich přání a organizují pro ně několik 

vzdělávacích akcí během roku. Realizace osobních vzdělávacích potřeb a 

plánů (ve shodě s potřebami organizace) však naráží na finanční limity. 

Ideální stav by byl, kdyby mohla organizace jako je mateřské centrum 

financovat nebo spolufinancovat svému lektorovi konkrétní program 

dalšího profesního vzdělávání a pak jeho nově nabytých schopností 

využívat ve svůj prospěch. To se stává zatím jen marginálně (Nová 

Trojka poskytla své kmenové lektorce keramiky finance na keramický 

kurz, uvažuje se o spolufinancování kurzu pro fyzioterapeutku). Pro 

realizační týmy, tedy kmenové pracovníky mateřských center, je nyní 

nabídka kurzů (zejména v oblasti klíčových kompetencí) jak 

krátkodobých, tak dlouhodobých a pořádaných zdarma velmi široká. 

Při plánování lze také vzít v potaz komerční nabídky vzdělávacích 

organizací, nabízených mateřským centrům jako nabídky tzv. "na klíč". 

V současné době je zde například taková nabídka hudební školy 
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Yamaha. Pro centrum by to znamenalo úspory pracovních sil, snížené 

náklady na vzdělávání vlastních lektorů, garantovanou kvalitu a asi i 

návštěvnost. Negativa jsou zde ale také - ztráta originality, omezení 

toho, co dělá mateřské centrum mateřským centrem, tedy možnosti 

seberealizace a uplatnění aktivních maminek na rodičovské dovolené, 

které většinou podobné programy v centrech zajišťují. Vzdělávací akce 

lze ale plánovaně využít i jako nástroje práce s dobrovolníky i 

zaměstnanci z dalšího hlediska. Platí, že "Například členové 

dobrovolnických organizací chápou možnost účastnit se vzdělávacích 

akcí jako jednu z důležitých forem "odměny" za svou angažovanost." 

(Kopecký, 2004, s. 112). To je velmi významný aspekt vzdělávání 

dospělých v mateřských centrech, nebo alespoň v těch z nich, která si 

uvědomila význam vzdělávání pro ně samá a pro jejich budoucí rozvoj. 

10.3 BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

V MATEŘSKÝCH CENTRECH 

Vzdělávání v mateřských centrech Je tedy jev, který prostupuje 

mateřskými centry od počátků jejich existence. Otázka, jak bude 

vzdělávání dospělých v mateřských centrech vypadat nadále, je aktuální 

a důležitá. Souvisí i s plánovanými změnami neziskového sektoru 

obecně. V chystaném novém Občanském zákoníku se plánuje nová 

charakteristika neziskových organizací, které budou rozděleny na 

korporace (současné o.s., o.p.s., církevní organizace) a fundace 

(současné nadace a nadační fondy). Předpokládá se, že orgamzace 

střední velikosti (kolem 1mil. obratu a cca 6 stálých zaměstnanců) budou 

zanikat a přeměňovat se bud' v malé spolky nebo ve velké, 

profesionalizované síťové orgamzace. Financování tomu bude 

odpovídat. Spolky si například budou moci zajišťovat příjmy vlastní 
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aktivitou, nebude nutno dělit aktivity na hlavní a doplňkovou činnost. Je 

chystána také vyhláška, která bude upravovat veřejnou prospěšnost. 

Pokud NNO prokáže, že je veřejně prospěšná, splní tedy nějaká daná 

kritéria, bude pro ni příspěvek ze státního rozpočtu nárokový. 

Předpokládá se ale, že takových NNO nebude mnoho. To vše vyžaduje 

nový pohled zejména na financování NNO a tedy i vzdělávání v nich. 

Jak jsem již zmiňovala, v současnosti je právě ono financováno nejvíce 

z fondů Evropské unie. Ty ale budou z České republiky odcházet, otevírá 

se tedy otázka udržitelnosti, pokračování těchto projektů, na nichž 

mnohdy stojí celá mateřská centra. 

Další otázkou budoucnosti vzdělávání dospělých v mateřských 

centrech je jeho obsah i profesionalizace. Bude-li se profilovat zejména 

jako profesní (výše zmiňované kurzy podporující zejména získávání 

klíčových kompetencí) nebo jako zájmové, nebo jako kombinace 

obojího, to vše je nejen otázkou financí a poptávky, ale i dalších vztahů 

mezi mateřskými centry a místní samosprávou. Pokud budou mateřská 

centra široce zařazena do komunitních plánů, může vzdělávání 

dospělých v nich pokračovat i cestou spolupráce s úřady práce, 

rekvalifikací, míst kde by mohly probíhat programy zprostředkování 

práce (první vlaštovkou je již nyní spolupráce některých mateřských 

center s občanským sdružením Plán B, které se zabývá právě 

zprostředkováváním práce hůře zaměstnavatelným osobám). 

Pokud se i za takových podmínek podaří udržet mateřská centra jako 

komunitní centra zahrnující širokou škálu vzdělávání a neopomíjející to, 

co je podle mne jejich hlavním přínosem, tedy ocelkový rozvoj člověka 

prostřednictvím osobní angažovanosti, bude jejich role ve společnosti 

stále pozitivněji vnímaná. 
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II ZÁVĚR - VÝZNAM VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 
V MATEŘSKÝCH CENTRECH 

V této práci jsem charakterizovala mateřská centra jako specifický 

typ NNO a popsala vzdělávání dospělých v nich. V závěru práce bych 

chtěla vyzdvihnout význam vzdělávání dospělých v mateřských 

centrech, a to význam tohoto vzdělávání pro osobní rozvoj jedince 

prostřednictvím účasti na životě v komunitě mateřského centra a jeho 

význam pro rozvoj celé společnosti prostřednictvím činnosti mateřských 

center. 

Jak Jsem psala v kapitole 3.2 "Postavení mateřských center ve 

společnosti", vznik, existenci, rozvoj a působení mateřských center lze 

považovat za moderní sociální hnutí. Tvoří se zde nové sociální vazby, 

na pořadu dne je řešení problémů ekologických, sociálních i kulturních. 

Předpokládám, že v mateřských centrech se scházejí a jejich služeb 

využívají takové skupiny lidí, jaké je zakládají a vedou. Podle jednoho 

z prvních dotazníků, který jsme v našem mateřském centru, Nové Trojce, 

rozdávali a v němž jsme ještě považovali za důležité položit otázku na 

dosažené vzdělání jsme zjistili, že mezi návštěvníky převažují 

vysokoškoláci a středoškoláci. Bez ohledu na dočasné snížení příjmů 

rodin by se dali zařadit do tzv. střední třídy (nižší). Kromě toho, že tato 

"třída" bývá tzv. pojistkou demokracie, je také nositelkou (zejména její 

mladší členové, tedy i matky s malými dětmi) tzv. postmateriálních 

hodnot. Tito lidé tedy nejen tím, že do centra chodí, ale hlavně tím, že 

mnozí se v něm alespoň minimálním způsobem angažují, dokazují 

určitou spřízněnost s obecnými hodnotovými principy centra. Ty se 

většinou právě odklánějí od hodnot konzumu a spotřeby směrem k 

hodnotám emocionálním a rodinným. (Samozřejmě, právě duch každého 

centra a tedy jeho hlavní zaměření a hodnotové žebříčky j sou variabilní a 

právě ony závisí na osobnostech hlavních realizátorek). Lze říci, že 
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oproti výkonově a materiálně založené většinové společnosti jsou 

mateřská centra obecně jedněmi z ostrůvků, kde se lidé seberealizují a 

rozvíjejí prostřednictvím volnočasového vzdělávání, sociálně 

zaměřených aktivit, budováním sítí pozitivních mezilidských vztahů, 

prosazováním hodnot rodinného života (ve smyslu rovnoprávnosti 

rodinného života s profesním). (Kopecký, 2004, 75 - 78, 110 - 112 ) 

V mateřských centrech probíhá, jak jsem se snažila zmapovat, více 

způsobů vzdělávánÍ. Jeho pronikání do mateřských center v podobě 

profesního vzdělávání je stále větší (zejména vzhledem k existenci velmi 

dobře strukturované a definovatelné cílové skupině), ještě více 

významné je zde neformální zájmové vzdělávání nebo spíše učení se, ale 

jako zdaleka nejvýznamnější vidím přínos mateřských center jako míst, 

kde dochází k mimoděčné proměně v postojích a názorech 

prostřednictvím nejen přímé angažovanosti, ale i jen pobýváním 

v prostředí mateřského centra. 

Pokud však jde o konkrétní vzdělávací aktivity, o to, co se 

v mateřských centrech hlavně učíme, největší posun vidím u jedné ze 

skupin o nichž j sem psala, u realizačních týmů. Dalo by se říci, že zprvu, 

při vzniku center, vzdělávání realizačních týmů začalo jako "revolta", 

nyní se mění a směřuje k profesnímu vzdělávánÍ. Když jsme 

s mateřskými centry začínali, učili jsme se, jak vyjednávat s obecními 

úřady, jak se prosadit jakožto znevýhodněná skupina omezovaných a do 

soukromí odkazovaných matek s přívažky - malými dětmi, které nikam 

a nic nesměly. Nyní se učíme co nejlépe využívat počítač, psát grantové 

žádosti, strategicky plánovat - vést podnik. Občanské kompetence, 

získané během tohoto procesu vzdělávání (schopnost podílet se na životě 

v obci, rozhodovat se, vést dialog, rozumět a mít přehled o různých 

názorech ve společnosti, umět je zhodnotit, umět třídit a hodnotit 

informace, tolerance, schopnost reagovat na různé typy chování) jsou 
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základem a jakousi nutnou podmínkou k získávání kompetencí dalších a 

k práci pro druhé, která ale zároveň v plné míře uspokojuje a rozvíjí 

schopnosti toho, kdo pro druhé pracuje. 

Práce v mateřském centru také v mnoha případech působí jako 

impulz k dalšímu, zcela formálnímu vzdělávání, k tomu, aby lidé 

objevovali nové cesty, kterými by se chtěli dál ubírat v profesní oblasti 

svého života. Nejsou tak úplně výjimečné případy, kdy po nějaké době 

aktivní práce v centru žena podává přihlášku na vysokou školu a začne 

studovat i jiný obor než byl její původní, což opět nepochybně souvisí 

s názory, postoji a hodnotami, k nimž došla během práce v centru. 

Lze nakonec říci, že mnohovrstevnaté a široce pojaté vzdělávání 

dospělých v mateřských centrech vede k osobnímu i profesnímu rozvoji 

jeho účastníků. Jak tedy mohou ženy v mateřském centru osobně a 

profesně růst a vyrůst? 

• neprožijí rodičovskou dovolenou pasivně a v izolaci, ale 

v kontaktu s jinými lidmi, s lidmi často podobného zaměření jako 

jsou ony samy, ale i s lidmi odlišnými, s nimiž se naučí vycházet 

• dostane se jim v jejich rodičovské roli podpory nejen morální, ale i 

odborné - právě vzdělávací programy přednášek zaměřených na 

rozvíjení rodičovských kompetencí jsou to, co se snaží mmateřská 

centra nabídnout v této oblasti 

• mateřské centrum nedovolí ženám během doby strávené na 

rodičovské dovolené ztratit kontakt se světem, tím se udržují jejich 

klíčové (obecné) kompetence 

• v mateřském centru mají rodiče s určitými specializacemi 

(učitelka, psycholog, lékař a mnohé jiné) možnost částečně 

vykonávat práci a zůstat tedy v kontaktu s profesí - udržet si 

profesní kompetence 
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• klienti prostřednictvím projektů financovaných Evropskou unií a 

realizační tým prostřednictvím mnohého vzdělávání zacíleného na 

neziskový sektor mohou získat nové znalosti a dovednosti -

zvyšují se tedy stávající a zprostředkují i nové profesní 

kompetence 

• angažováním se v mateřském centru vzrůstají i tzv. občanské 

kompetence, které lze považovat za klíčové a které jsou tedy pro 

jejich nositele rovněž přínosem nejen v každodenním životě, ale i 

po nástupu do zaměstnání. 

V předchozím textu jsem zmínila občanské kompetence a jejich 

splývání s kompetencemi klíčovými i přínos mateřských center pro 

rozvoj jednotlivce. Nyní zmíním přínos mateřských center pro 

společnost. 

V kapitole 3.6. jsem psala o mateřských centrech jako o moderních 

komunitách. Vnitřní solidarita, svépomoc, dobrovolnictví, řešení 

aktuálních problémů určité skupiny - to vše jsou jevy, o nichž nelze při 

vhledu do problematiky mateřských center pochybovat. Různé druhy 

vzdělávání, o nichž jsem psala, jsou cestou k účasti jejich členů na 

veřejném životě. "Komunitní problematika řešená prostřednictvím 

vzdělávání zahrnuje reakce na problém sociální exkluze, učení se 

občanským ctnostem skrze účast na aktivitách neziskových organizací a 

občanských iniciativ stejně jako kolektivní volnočasové aktivity." 

(Kopecký, 2004). Není pochyb o tom, že mateřská centra mají významný 

vliv také na okolní společnost. Nejde o uzavřené enklávy, jsou vázány na 

místo kde sídlí, a to velmi úzce. Jde nejen o to, že pro jejich základní 

existenci je nutná podpora obyvatel i místních úřadů, ale i o to, že jejich 

aktivity jsou orientovány právě lokálně. A protože mateřské centrum je 

místem seberealizace většinou aktivních jedinců, stává se často místem, 

odkud vycházejí impulzy ke změnám týkajícím se právě blízkého okolí. 
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Začátky bývají nejčastěji takové, že mateřské centrum osloví úřad a 

iniciuje například stavbu chybějícího dětského hřiště. Postupně se 

objevují nové nápady a iniciativy, přes řešení dopravní situace po aktivní 

účast v komunitním plánování. 

Zde trochu odbočím a vysvětlím, že v komunitním plánování jde o 

proces optimálního řešení problémů místní komunity (nyní ve smyslu 

např. obce). Účastní se jej tři skupiny - zadavatel neboli většinou obecní 

úřad, který má k dispozici finanční prostředky, poskytovatel neboli 

organizace poskytující služby jež problémy řeší (sem spadají i mateřská · 

centra) a konečně uživatel- tedy konečný příjemce služby. Jde tedy, jak 

zjevno, o plánování sociálních služeb v konkrétní lokalitě a sladění 

požadavků a možností. Vůbec zde nemohu řešit otázku, zda mateřská 

centra jsou či nejsou sociální služby. Oficiálně nikoliv, ačkoliv se jim 

v určitém směru přibližují. Zaškatulkování mezi čisté sociální služby by 

však znamenalo posun ve vnímání mateřských center pouze jako služby, 

ve vnímání matek s malými dětmi jako tzv. "sociálních případů" - a my 

chceme spíš podporovat aktivní činnosti než pouze poskytovat služby (to 

by také například znamenalo splňovat standardy soc. služeb a to by bylo 

jak obtížné, tak zbytečné). Mateřská centra jsou nyní na Ministerstvu 

práce a sociálních věcí vedena v kolonce Nekomerčně poskytované 

služby na podporu fungující rodiny. Zcela nepochybně do procesu 

komunitního plánování patří. 

Jakkoliv tedy ještě hnutí mateřských center může být trochu 

podceňováno (důkazem je např. velmi málo zmínek o mateřských 

centrech ve zdrojích, které by se k nim mohly velmi dobře vztahovat -

např. v bakalářské práci E. Kelárkové "Žena v řízení neziskové 

organizaci" není o mateřských centrech ani zmínka, přestože jsou plná 

manažerek zcela odpovídajících za jejich chod po všech stránkách) a 

jakkoliv je jejich vliv na společnost a na tvorbu hodnot v ní včetně 
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vztahu ke vzdělávání spíše neznámý než nevýznamný, své jednoznačné 

místo ve společnosti si mateřská centra našla. Nesporný je fakt, že sama 

podstata mateřských center je předurčuje k aktivnímu životu v obci. 

vývoj v činnosti center tomu dál nasvědčuje. V průběhu let, kdy 

mateřská centra vyvíjejí svou činnost, se jejich aktivity z původních 

center pro volný čas matek s malými dětmi rozšířily, nyní jde v mnoha 

případech o celorodinná, kulturní a vzdělávací centra, rozvíjej ící život 

v obci svými vlastními aktivitami, podílející se na rozhodování o jejím 

životě. Jejich vliv v místní komunitě, podíl na rozhodování, 

angažovanost v politickém životě a budování občanské společnosti jako 

společnosti plnoprávných a aktivních občanů je stále větší. Vzdělávání 

dospělých je v mateřských centrech přítomno v mnoha podobách a 

prostupuje jako nedílná součást všechny jejich aktivity. Budoucí 

směřování mateřských center je se vzděláváním dospělých stále více 

spjato. 
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projektu ,,3 stupně řízení - 3 kroky ke stabilitě" 
• Účetnictví po manažery NNO: Remedium 
• Psaní projektů a žádostí o grant: jednodenní seminář, ICN 
• Komunikujeme, aneb jak mluvíme: jednodenní seminář, Síť MC 
• Podvojné účetnictví v nevýdělečné organizaci: jednodenní seminář, Síť MC 

76 



FUNDRAISERKA A PROPAGAČNÍ MANAŽERKA 
• "PR a Fundraising": osmidenní kurz Agnes v rámci projektu ,,3 stupně řízení 

- 3 kroky ke stabilitě, Time management": jednodenní kurz z cyklu projektu 
"Vzdělávání pracovníků sociální sféry" (SCCP) 

KOORDINÁ TORKA KURZŮ A PROVOZU 
• Andragogika: bakalářské studium, FF UK 
• Budování kapacity NNO: dvousemestrální rekvalifikační kurz Agnes, řízení 

NNO 
• Vedení týmu v neziskové organizaci: dvoudenní interaktivní seminář, lCN 
• Jednotný vizuální styl: PR tištěných materiálů, Remedium, jednodenní 

seminář 

• Zákoník práce: jednodenní přednáška s besedou, Agnes 
• Zákoník práce: jednodenní přednáška, Remedium 

plánovánio na říjen - listopad 2006 v rámci projektu "Vzdělávání pracovníků 

sociální sféry" CSSP : 
• Time management 
• Základy efektivní komunikace 
• Personální řízení 
• Stress management 

CELÝ TÝM: 
• Večerní seminář Komunikace: řešení konfliktů I, II., Nová Trojka 
• Večerní zážitkový seminář: sebepoznání, prevence syndromu vyhoření, Nová 

Trojka 
• Týmové supervize: pravidelné setkávání 

INSTITUCE, V NICHŽ PROBÍHÁ VZDĚLÁ VÁNÍ ČLENŮ TÝMU NOVÉ 
TROJKY: 

• A-centrum: vědomá aktivní příprava na mateřství a rodičovství 
• AGNES : Agentura neziskového sektoru, občanské sdružení 
• CSSP: Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace hl.m. Prahy 
• FF UK: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
• ICN: Informační centrum neziskových organizací, obecně prospěšná 

společnost 

• HESTIA: národní dobrovolnické centrum, občanské sdružení 
• MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
• Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka,občanské sdružení 
• PVŠPS, s.r.o . - Pražská vysoká škola psychosociálních studií 
• REMEDIUM: vzdělávání, podpora, pomoc v psychosociální oblasti, 
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RESUMÉ 

Hnutí mateřských center v České republice se stále více dostává do 

povědomí lidí. V rámci činností mateřských center probíhá mnoho 

aktivit, jednou z nich je vzdělávání, a to zejména vzdělávání dospělých. 

To má v mateřských centrech mnoho podob a souvislostí. 

V této práci představuji mateřská centra jako nestátní neziskové 

organizace, které jsou přirozenou a plnohodnotnou součástí občanské 

společnosti. Charakterizuji lidi, kteří se na existenci mateřských center 

podílejí jako klienti nebo jako jejich aktivní realizátoři. Představuji 

vzdělávání dospělých v mateřských centrech v celé jeho šíři, uvádím 

jeho formy, metody i obsah a zabývám se jeho personálním zajištěním a 

financováním. 

Závěrem mé práce poukazuji na význam vzdělávání dospělých 

v mateřských centrech pro jednotlivce i pro společnost. V celé práci pak 

vyzdvihuji přínos společenské angažovanosti pro rozvoj člověka a 

pozitivní význam učení se aktivní prací pro druhé. 

Při zpracování tématu jsem vycházela z odborné literatury a z osobní 

několikaleté přímé zkušenosti s prací v mateřském centru Rodinného a 

kulturního centra Nová Trojka, jejíž součástí bylo právě organizování 

vzdělávacích akcí. 

.. 
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SUMMARY 

Activities of mother centres in Czech Republic are getting more and 

more into the peoples mind. There are many programs going on in the 

mother centres. One of them is education for adults, which has many 

varieties and consequences. 

In my study I am introducing mother centres like non-government, 

non-profitable organizations, which are natural and meaningful part of 

civic society. I am characterizing people who are clients of mother 

centres or its active employees. I am introducing education for adults in 

mother centres in its full scope. I am presenting all the forms, methods, 

contents and personal support and financing of education. 

In the end of my work is highlighted the importance of education for 

adults in mother centres for an individual and for the whole society. In 

my study I am trying to point out how important for development of 

personality is active commitment and positive meaning of active work 

for the others. 

When preparing the study I used special literature and my personal 

experience of working in the Family and Cultural Centre Nová Trojka, 

where organizing of educational events was a part of my work. 
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