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Anotace 
Moje práce „Cesta od svépomocné skupiny k profesionální neziskové 

organizaci", hovoří o neziskové organizaci Rodinné centrum Slunečnice. 
Nejdříve ve své práci popisuji neziskový sektor a následně se zabývám 
popisem konkrétního typu neziskové organizace, kterým je mateřské centrum. 
Jednou z těchto organizací je i  Rodinné centrum Slunečnice. Tato organizace 
poskytuje komplexní služby pro rodiny. Své služby nabízí již 10 let a to na 
velmi profesionální úrovni. Během svého působení se snaží vycházet potřebám 
svých klientů, kterými jsou rodiče s dětmi.  V této práci se snažím poukázat na 
kroky, jenž vedly k tomuto cíli. Popisuji zde její poslání, hodnoty  a cíle. Na 
konkrétních službách v této organizace je zřejmé jak své poslání, cíle                
a hodnoty uvádí v praxi. Rodinné centrum Slunečnice je organizace, která se 
stále snaží na sobě pracovat a uchopovat nové příležitosti, které budou sloužit 
ku prospěchu všem.  
 
 

 
 

 
  

Klíčová slova 
Nezisková organizace, mateřské centrum, služby pro rodinu. 

 
 
 
 
 



Summary 
My research work “The journey from a self-help group to professional non-

profit-making“ discusses the non-profit-making organization Slunečnice.   
First, my work concentrates on non-profit-making sector and then it 

describes a specific type of a non-profit-making organization which is a 
“parent centre“. The family centre Slunečnice is one of these: it is an 
organization that provides comprehensive services for families. It has been 
providing its services for 10 years and on a very professional level. Since then, 
it has been aiming to meet the needs of  its clients – parents and children. In 
this paper, I am trying to refer to the steps that led the organization to this 
aiming – I describe its mission, values and goals. In the description of the 
specific services it is evident how the organization puts its mission, goals and 
values into practice.   

The family centre Slunečnice is an organization that is constantly trying to 
work on itself and seize new opportunities that will be used for the benefit of 
all.   
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Úvod: 
 
 

Svou bakalářskou práci „Cesta od svépomocné skupiny k profesionální 

neziskové organizaci“ jsem zvolila vzhledem k problematice, které se už 

několik let věnuji. V Rodinném centru Slunečnice pracuji od roku 2006. 

Začínala jsem jako dobrovolnice v oblasti cvičení malých dětí, později jako 

učitelka v miniškolce pro děti od 2 let. Také jsem se podílela jako dobrovolnice 

na řadě aktivit pořádaných Rodinným centrem Slunečnice (burza oblečení, 

karneval, jarmark). Ráda jsem toto zařízení navštěvovala i jako klient se svými 

dětmi.  

Cílem mé práce je poukázat na význam neziskových organizací                     

a svépomocných občanských aktivit při rozvoji občanské společnosti. Následně 

v rámci jedné organizace popsat vývoj od svépomocné skupiny k profesionální 

neziskové organizaci a uvést kroky, které k tomuto cíli vedly.  

Pro splnění cíle považuji také za nezbytné vysvětlit pojem nezisková 

organizace a popsat jejich druhy v ohledu na nově vznikající občanský 

zákoník.  

Abych splnila tyto cíle, budu se ve své práci věnovat postavení a významu 

neziskových organizací, jejich úloze a zapojení neziskových organizací na 

komunitním plánování, pojmům komunita a fungování komunity. 

Vývoj od svépomocné skupiny k profesionální neziskové organizace je zde 

konkrétně popsán na neziskové organizaci Rodinné centrum Slunečnice. Jsou 

zde uváděny jednotlivé kroky, které vedly ke zlepšování služeb klientům a tím 

k profesionalizaci a rozvoji celé organizace.  
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1. Občanská společnost a její vliv na vznik 
neziskových organizací 
 

„Občanská společnost je prostředím, v němž svobodní občané mají 

možnost prostřednictvím občanské angažovanosti získat určité 

demokratické návyky.“1 

Občanská společnost jsou aktivní občané, kteří by se rádi zapojili do 

dění věcí okolo sebe. Svým aktivním přičiněním mohou měnit věci okolo 

sebe k lepšímu. Není závislá na státní moci, pokud to není v rozporu se 

zákonem. Lidé si v ní uvědomují své zájmy a prostřednictvím 

společenských institucí je prosazují. Jsou to především kritičtí a aktivní 

lidé, kteří se nestarají jen o sebe, ale jsou tady i pro druhé, nikoliv 

zasahováním do jejich soukromí, ale péčí o veřejné a společné.  

Mezi funkce občanské společnosti patří: 

- Rozvoj zájmových aktivit občanů nezávisle na státu. 

- V rámci institucí občanské společnosti dostává stát zpětnou 

vazbu o problémech, kterými by bylo dobré se zabývat. 

- Možnost podílet se na spolurozhodování o věcech, které se 

občanů týkají.  

Nestátní neziskové organizace jsou projevem občanské společnosti. Bez 

aktivního, dobrovolného zapojení občanů by žádná nevládní nezisková 

organizace nevznikla.  

 

 

 

                                                
1 www.zemeturo.cz/clanek/esej-o-povaze-občanské-společnosti, (citace 10. 4. 2013) 

http://www.zemeturo.cz/clanek/esej-o-povaze
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2.  Komunitní práce 
 

„Komunitní práce spočívá v zapojování lidí do problémů ovlivňujících 

jejich životy.“ 

     Komunitní práce je jednou z metod sociální práce. Cílem této metody je 

pomoc lidem v rámci dané komunity. Nalézt jejich sociální potřeby a metody 

jakými mohou být uspokojeny ze zdrojů, které má místní komunita k dispozici. 

Výsledkem komunitní práce je sociální změna. Komunitní práce se vždy skládá   

- z analýzy, plánování a předvídání; 

- z kontaktní práce s místními lidmi; 

- z další spolupráce s ostatními institucemi v dané oblasti2. 

Nalezené potřeby místní komunity mohou být naplněny společnými sílami 

v rámci jednotlivců i institucí. Je to také cesta určitých kompromisů a hledání 

společných priorit. Na tomto procesu se vždy podílí veřejnost, klienti                

i poskytovatelé služeb. Klienti zde mohou definovat své potřeby a hledat zdroje 

k řešení svých problémů. Výhodou tohoto procesu je vzájemné poznání všech 

stran (klientů, poskytovatelů i široké veřejnosti) navzájem. Společný dialog, 

tak může pomoci najít nejlepší možnou cestu pro všechny, navrhnutím 

potřebných změn. V rámci komunitního plánování se v  lokalitě plánuje rozvoj 

služeb i pro osoby se znevýhodněním. Výsledkem je plán, ve kterém jsou 

stanoveny body, jak těchto cílů dosáhnout. 

 

 

 

 

                                                
2 P.,Hartl.: Komunitní práce, str. 130 
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3. Neziskové organizace 
 

Pro vysvětlení pojmu neziskové organizace je velmi vhodná 

Bachmanova definice, jenž označuje neziskový sektor, ve kterém se 

neziskové organizace nacházejí jako „ soubor institucionálně zakotvených 

organizací občanské společnosti.“3 

Neziskové organizace patří do nevládního sektoru. Rozhodují tedy sami 

za sebe, nejsou řízeny státem a jsou na něm nezávislé. Jejím cílem je 

obecně prospěšná činnost.  

Neziskové organizace mají charakter právnické osoby. Tyto organizace 

nebyly zřízeny za účelem podnikání. Jedná se především o seskupení 

soukromých charitativních organizací a občanských sdružení.  

Mezi základní znaky neziskových organizací patří: 

- jsou právnickými osobami; 

- nebyly založeny za účelem podnikání; 

- nejsou založeny za účelem tvorby zisku; 

- jejich cílem je uspokojovat určité potřeby občanů v dané 

lokalitě; 

- mohou být financovány z veřejných zdrojů, ale ne vždy; 

- mají svou autonomii; 

- členství v těchto organizacích je dobrovolné; 

- jsou to neformální skupiny ve společnosti, které fungují v rámci; 

legislativy daného státu.4 

Každá nezisková organizace má svou vizi, jenž určuje směřování dané 

organizace. Tedy čím se má organizace stát a kam by měla dále směřovat. 

Poslání organizace vysvětluje důvod její existence a popisuje, které konkrétní 

                                                
3P., Bachman.: Management neziskové organizace, str. 11 
4 E., Šimková.: Management a marketing v praxi neziskových organizací, str. 10 
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potřeby klientů uspokojuje a jakým způsobem. Z definice těchto potřeb jsou 

popisovány dlouhodobé cíle a strategie organizací.  

 

 3.1. Nevládní neziskové organizace rozdělené podle právní 
normy 

 

Mezi nevládní neziskové organizace patří různé organizace s různým 

posláním a cíli. Své aktivity neprovozují s cílem dosažení zisku, ale pro 

uspokojení potřeb určitých lidí v dané komunitě. Můžeme mezi nimi najít 

organizace „příspěvkové, rozpočtové, odbory, politické strany a hnutí, zájmová 

sdružení právnických osob, družstva (pokud jsou zřizována za jinými účely než 

podnikání), nepodnikatelské obchodní společnosti (např. společnosti s ručením 

omezeným, pokud jsou zřízeny k jiným účelům než podnikání), příp. i právnické 

osoby zřizované samostatnými zákony (např. Česká akademie věd, Česká 

televize, Český rozhlas)“.5  Tento popis je velmi široký. Pokud bychom chtěli 

nevládní neziskové organizace popsat podle základní právní formy, která 

počítá i se změnami v novém občanském zákoníku, který má vstoupit 

v účinnost 1. 1. 2014, tak by bylo vhodné toto rozdělení. 

 

Občanská sdružení 

 

Občanské sdružení je v současné době nejrozšířenějším typem neziskové 

organizace v ČR. Platí pro ně zákon 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 

znění pozdějších předpisů. Důvodem pro rozhodnutí se pro tento typ právní 

formy je jednoduché založení organizace a volnost ze strany zmiňovaného 

zákona. V novém občanském zákoníku dochází ke změnám týkajících se 

                                                
5S., Škarabelová , Definice neziskového sektoru, str. 45 



 

 13

občanských sdružení. Změnou je především název z občanského sdružení na 

„spolek“. Cílem spolku má být dle nového občanského zákoníku naplňování 

společného zájmu jeho členů. Spolkem se již nebudou moci stát poskytovatelé 

sociálních služeb, kteří doposud byli občanskými sdruženími. Vzhledem ke 

změně povinností a možností vyplývajících z nového občanského zákoníku, 

mohou občanská sdružení zvolit nový typ právní formy. Jedna z možností 

přeměny je přechod na obecně prospěšnou společnost. Tuto možnost přeměny 

řeší zákon o transformaci občanských sdružení na obecně prospěšnou 

společnost (schválený 19. 2. 1013) a nabízí občanským sdružením možnost 

proměny do konce roku 2013. Od 1. 1. 2014 jsou novými formami 

transformace „ústav“ nebo „sociální družstvo“. „Ústav“ by měl nahrazovat 

dnes existující obecně prospěšné společnosti. „Sociální družstvo“ má být 

prostorem pro sociální podnikání. Občanská sdružení dnes tedy stojí před 

rozhodnutím, kterou novou právní formu zvolit. Toto rozhodnutí je velmi 

důležité, protože může ovlivnit další vývoj a směřování organizace.  

 

Obecně prospěšné společnosti 

 

Obecně prospěšná společnost patří mezi méně časté formy neziskových 

organizací. Důvodem jsou přesněji vymezené podmínky fungování organizace.  

Obecně prospěšné společnosti jsou zakládány podle zákona č. 248/1995 Sb., 

o obecně prospěšných společnostech. V novém občanském zákoníku dochází 

k zániku těchto organizací fungujících v současné podobě.  V případě, že jsou 

obecně prospěšné společnosti založené do 31. 12. 2013, mohou svou činnost 

vykonávat podle původního zákona. Pokud budou založeny později, stávají se 

novou právní formou „ústavy“, které jsou popisovány v novém občanském 

zákoníku a nabývá účinnosti od 1. 1. 2014.  
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Nadace a nadační fondy 

 

Nadace a nadační fondy jsou zřizovány podle zákona č. 227/1997 Sb.,         

o nadacích a nadačních fondech. Tato forma neziskové organizace nebude 

novým občanským zákoníkem nijak významně ovlivněna. Cílem těchto 

organizací je obecně prospěšná činnost, která se konkrétně dotýká potřeb určité 

skupiny lidí. Příkladem známe nadace je nadační fond Kapka naděje, jenž se 

snaží získat finanční a materiální prostředky pro dětské pacienty s leukémií.  

 

4. Mateřská centra 
 

4.1. Vznik mateřských center v ČR 
 

 Na vznik mateřských center má vliv rozvoj ženského hnutí v šedesátých 

letech. První mateřská centra můžeme najít v rámci institucí Svaz vesniček 

SOS a Německého svazu žen v domácnosti v 80. letech. Řada jich 

fungovala v rámci církve. Postupem času získala důvěru veřejnosti a vlády, 

která začala tyto organizace finančně podporovat. 

 Mateřská centra v ČR vznikla v roce 1992 v Ymca Praha. Jejich 

zakladatelkou je Rút Kolínská, která se myšlenkou mateřských center 

inspirovala v mateřských centrech v Německu. V roce 2002 zakládá Síť 

mateřských center jako samostatného občanského sdružení. V roce 2003 se 

Rút Kolínská stává nositelkou významného mezinárodního ocenění      

„Žena Evropy“ za svou vytrvalou práci s rozvojem mateřských center.  

V současnosti je členem Sítě MC 300 organizací.  
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4.2. Jak funguje Síť mateřských center 
 

Síť mateřských center je občanské sdružení, které sdružuje jednotlivá 

mateřská centra v ČR, jenž jsou jeho členy.  

Jeho úkoly zahrnuje: 

- „koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do 

mezinárodních organizací  

- posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti 

- podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a 

žen“6. 

Síť mateřských center podporuje a pomáhá vznikajícím MC při jejich 

vzniku a následném fungování. Zajišťuje semináře pro vzdělávání zaměstnanců 

MC. Již stávajícím MC nabízí poradenství a konzultace v různých oblastech. 

Prezentuje myšlenku MC široké veřejnosti a spolupracuje s médii. 

Dokumentuje činnost jednotlivých mateřských center a společně pořádaných 

akcí i na celorepublikové úrovni. Pořádá různé semináře, kongresy a 

konference s tématikou MC a spolupracuje s řadou státních i nestátních 

organizací. Jeden z mnoha úkolů této organizace je i mezinárodní spolupráce 

s partnerskými organizacemi v zahraničí.  

 

 

 

 
 

                                                
6 www.mateřská centra.cz, „poslání sítě MC“ (citace 30.3. 2013) 
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4.3. Mateřské centrum jako jedna z forem neziskových 
organizací 
 

„Mateřská centra (dále jen MC) zřizují zpravidla matky na mateřské 

dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samostatné samosprávě            

a zajišťují programy, umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam 

se celodenní péčí o děti dostávají.“7 

 

Mateřská centra jsou zpravidla zakládána jako svépomocné skupiny, které 

tvoří matky na mateřské dovolené. Tyto matky se tak aktivně podílejí na celém 

jeho chodu - jako je samospráva nebo program. Celý systém funguje s pomocí 

dalších dobrovolníků z řad rodinných příslušníků nebo dalších maminek. 

Mateřská centra fungují na principu vzájemné svépomoci. Díky nim mohou 

dnes matky svou mateřskou dovolenou prožívat aktivně. Děti mají možnost 

také vidět svou maminku v jiné roli než doma, kde je její rolí péče                    

o dítě a domácnost.  

Jedním z cílů mateřských center je poskytovat svým klientům programy, ve 

kterých se mohou rodiče se svými dětmi vzdělávat a rozvíjet. Probíhají zde 

v rámci kurzů různé tvořivé, vzdělávací a sportovní aktivity. Současně 

mateřská centra pro své klienty připravují řadu jednorázových akci, ale i různé 

rekvalifikační kurzy pro rodiče, které umožňují jejich seberealizaci a další 

vzdělávání.   

Děti se mohou setkat se svými vrstevníky a prožívat tak nové sociální 

vztahy. Matky se zde vzájemně mohou sdílet o podobných problémech             

a vzájemně se tak podporovat a obohacovat. Svým aktivním zapojením do 

chodu organizace mohou rozvíjet své zájmy nebo využít své profesní 

                                                
7 www.materskacentra.cz , mateřská centra pomáhají (citace 1. 4. 2013) 

http://www.materskacentra.cz
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schopnosti. Jednou z priorit těchto organizací je také posilovat mateřskou roli, 

sebevědomí matek a pomáhat jim od jejich sociální izolovanosti.  

V současnosti mateřská centra sdružuje občanské sdružení Síť mateřských 

center. Jeho cílem je dále rozšiřovat myšlenku mateřských center, pomáhat 

nově vznikajícím organizacím, spolupracovat s médii, spolupráce s dalšími 

neziskovými organizacemi, poskytovat poradenství mateřským centrům, 

dokumentace již fungujících mateřských center, vzdělávání veřejnosti o této 

tématice.  

Mateřské centrum stojí na dobrovolné práci občanů dané komunity. Tento 

projev dobrovolnictví přispívá k rozvoji občanské společnosti. Je to také 

organizace, která svými činnostmi pomáhá k včasnému odhalení různých 

problémů svých klientů.  Svým klientům poskytuje základní poradenství, kam 

se mohou dále obrátit. Nabízené služby jsou významným prostředkem této 

prevence.   

 

5. Nezisková organizace Rodinné centrum 
Slunečnice 

 

Rodinné centrum Slunečnice je občanské sdružení, které poskytuje služby 

svým klientům v Berouně již od roku 2003 s ještě původním názvem Mateřské 

centrum Slunečnice. Tato organizace funguje v Berouně již 10 let a poskytuje 

svým klientům komplexní služby pro rodiny s malými dětmi. Organizace se 

dále rozvíjí ve spolupráci s komunitním plánováním města. Město Beroun 

organizaci RC Slunečnice podporuje. RC Slunečnice spolupracuje i s ostatními 

neziskovými organizacemi. Jedná se např. o Farní charitu Beroun, Poradna pro 

občanská a lidská práva, Rozum a cit (problematika náhradní rodinné péče), 

Liga otevřených mužů, Sponte Králův Dvůr a Klub důchodců Beroun. Klienty 

rodinného centra jsou nejen maminky, tatínkové a jejich děti, ale i celá širší 
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rodina, která dítě do rodinného centra doprovází či se programu sama účastní. 

V současnosti sídlí v budově Komunitního centra, kde se nachází velká herna  

a kancelář organizace. Z důvodů velkého zájmu klientů o služby rodinného 

centra byla otevřena ještě druhá pobočka v areálu sportovního centra Eden. 

Rodinné centrum nabízí svým klientům velmi široké spektrum profesionálních 

služeb. Jedná se o volnočasové aktivity pro děti i jejich rodiče, jednorázové 

akce pro širší veřejnost (jarmark, karneval, burza, soutěže ke dni dětí, Mikuláš 

atd.) a řadu přednášek na různá témata z oblasti rodinné problematiky               

a mezilidských vztahů. Velkým přínosem pro veřejnost je zejména poradenství 

v oblasti logopedické, psychologické, finanční a právní. Klientům jsou dále 

nabízeny služby mediátora či laktační poradkyně. Maminky mohou do RC 

Slunečnice přicházet také v rámci volné herny, která dětem poskytuje prostor 

pro vytváření sociálních vztahů a jejich maminkám možnost společného sdílení 

se, předávání informací a navazování kontaktů. 

Jako doplňkovou službu můžeme v RC Slunečnice nalézt odbornou 

knihovnu, jenž umožňuje klientům bezplatné zapůjčené knih. Další takovou 

službou je i půjčovna dětských potřeb, která klientům nabízí možnost si za 

určitý poplatek vypůjčit potřebné věci, které jsou jinak finančně nákladné. 

Čas strávený v rodinném centru je pro jeho klienty prevencí sociální 

izolovanosti a možností osobnostního rozvoje v rámci spolupodílení se na 

činnosti a programu rodinného centra.  

RC Slunečnice se snaží o podporu dobrovolnictví. Stále se snaží oslovovat 

případné dobrovolníky mezi svými klienty nebo u širší veřejnosti. Tato jejich 

snaha je poměrně úspěšná a dnes by se neobešla řada akcí bez jejich pomoci.  
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5.1. Ukázka spolupráce s jednou neziskovou organizací 

 
Rodinné centrum Slunečnice spolupracuje také s Azylovým domem 

Berounka v několika oblastech. Klientky azylového domu mají dle svého 

individuálního plánu za úkol spolupracovat s právní poradkyní zajišťovanou 

rodinným centrem. Cílem je pomoci jim v často tíživé finanční a rodinné 

situaci. Řada klientek azylového domu také využívá služeb rodinného              

a výchovného poradenství. Také mají možnost bezplatně využívat některých 

volnočasových aktivit. Cílem je nabídnout jim smysluplné trávení volného času 

a předcházet možné sociální izolaci. Některé klientky azylového domu si 

mohou také přivydělat nějaké peníze hlídáním dětí nebo úklidem v RC 

Slunečnice. Velkou pomocí je též sběr oblečení, který se koná v rámci burzy 

dvakrát do roka.  

 

5.2. Cíle Rodinného centra Slunečnice  
 

Cíle Rodinného centra Slunečnice se odvíjí od jeho poslání, a tím je 

všestranná podpora rodiny. Dílčí cíle této organizace by se daly rozdělit do 

následujících oblastí: 

- podpora mateřské role, rodiny a rodinných hodnot; 

- pomoc rodinám, které se dostali do tíživé situace, kterou nejsou 

schopny zvládnout vlastními silami; 

- poskytovat svým klientům volnočasové aktivity, další 

vzdělávání a poradenství; 

- rozvoj dobrovolnictví a sounáležitosti s komunitou; 

- pomoc a podpora při sloučení rodičovské a profesní role; 

- předcházet izolaci maminek na mateřské dovolené; 

- rozvíjení sociálních vztahů v kolektivu dětí; 
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- možnost sebe rozvoje maminek aktivním podílením se na chodu 

rodinného centra. 

 

5.3. Hodnoty Rodinného centra Slunečnice 
 

„Hodnoty mají rozvíjet a podporovat poslání organizace. Určují, jak se 

organizace chová ke svým lidem uvnitř i jak navenek. Hodnoty říkají 

organizaci, jaká je. Lidé v organizaci musí chápat hodnoty a rozumět jim, aby 

je mohli společně sdílet. Počet hodnot je třeba volit podle rozsahu poslání 

organizace – dobrá praxe doporučuje alespoň tři hodnoty.“ 8  

Na základě rozhodnutí výkonného výboru byly stanoveny hodnoty RC 

Slunečnice. Jsou to hodnoty, které se odvíjí od poslání této organizace. 

Společně je sdílí všichni zaměstnanci a projevují se v dílčích aktivitách 

směřujících k veřejnosti.  

Jsou to následující hodnoty: 

- Transparentnost – V rámci uplatňování této hodnoty se 

organizace snaží, aby všechny informace o její činnosti, 

hospodařeních a výsledcích byly zveřejněny členům organizace, 

jejím klientům a podporovatelům i veřejnému sektoru.  

K tomuto účelu organizace využívá své internetové stránky, 

výroční zprávy a transparentní účet.   

 

- Důvěryhodnost -  RC Slunečnice zcela důvěrně uchovává 

informace o svých klientech. Svým jednáním se snaží 

      o zachování dobrého jména a plnění svých závazků.  

 

                                                
8M., Šedivý,O., Medlíková, Úspěšná nezisková organizace, str. 32 
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- Spolupráce – Je jedním z hlavních cílů této organizace. RC 

Slunečnice spolupracuje s ostatními poskytovateli sociálních 

služeb. Cílem je lepší poskytování služeb klientům. RC 

Slunečnice spolupracuje také se subjekty veřejné správy v rámci 

komunitního plánování. 

 

- Profesionalita – Této hodnoty se snaží RC Slunečnice 

dosáhnout zaměstnáváním kompetentních pracovníků a dalším 

vzděláváním celého svého pracovního týmu.  

 

5.4. Organizační struktura Rodinného centra Slunečnice 
 

V čele organizace MC Slunečnice stojí jeho koordinátorka, která je také 

zakladatelkou této organizace. Spolupracuje s důležitými partnery ze sektoru 

soukromého i veřejného. Jako jediný člen pracovního týmu je v organizaci od 

jejího počátku. Z tohoto důvodu velmi dobře zná fungování organizace, její 

povinnosti a závazky. Výkonný výbor společně s koordinátorkou rozhoduje    

o věcech týkajících se MC. Členství ve výboru je dobrovolné a bez nároku na 

finanční odměnu. V současnosti se skládá ze šesti členů. Dalšími členy 

pracovního týmu jsou:  

- Asistentka externích akcí zodpovídá za jednorázové akce, 
přednášky a  komunikaci s dobrovolníky;  

- Fundraiser má za úkol shánět pro MC finanční prostředky; 
- Účetní; 
- Správce webových aplikací; 
- Tým 25 lidí, kteří pracují jako lektoři nebo v oblasti 

poradenství. 
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O všech změnách MC Slunečnice své pracovníky informuje na společných 

schůzích, které se konají dvakrát do roka.  

 
 
Organizační struktura Rodinného centra Slunečnice: 

Odborní poradci

Koordinátorka 
organizaceVýkonný výbor

Fundraiser

Lekroři

Asistentka 
externích akcí Účetní Správce webových 

aplikací

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.5.  Vznik Rodinného centra Slunečnice 
 
V následujících kapitolách si kladu za cíl ukázat, jak důležité je zapojení 

občanů do společnosti. Jakým způsobem může toto aktivní zapojení ovlivnit 

rozvoj určitých aktivit v dané lokalitě a uspokojit potřeby určité skupiny lidí 

v rámci komunity. Popsat cestu jedné organizace, která se neustále snaží na 

sobě pracovat a poskytovat svým klientům profesionální služby.  

Rodinné centrum Slunečnice bylo nápadem tří maminek na mateřské 

dovolené, které chtěly vytvořit místo, kde se mohou maminky s dětmi společně 

scházet, sdílet se, hrát si a také vzdělávat. Inspirací se stal také článek v Mladé 

frontě dnes, který si přečetla jeho současná koordinátorka a pojednávala o nově 

vznikajících mateřských centrech v různých městech v ČR. 

 Mateřské centrum mělo být založeno v Berouně. Nápad přišel v roce 2002. 

V té době v Berouně žádná podobná organizace, která by poskytovala 

komplexní služby pro rodiče na mateřské dovolené, neexistovala.  
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Aby se zjistilo, zda bude o takové zařízení v Berouně zájem, vytvořily 

anketu, která byla podpořena podpisy 300 lidí. Na základě této ankety se 

obrátily na starostu města Berouna. Cílem této návštěvy bylo získat prostory 

pro provozování organizace. Posléze byly zakládajícím členkám nabídnuty 

prostory v ZŠ Wágnerovo náměstí v Berouně. Tento prostor mateřskému 

centru Slunečnice pronajímalo Klub Klubíčko Beroun. Společně se střídali      

o prostory. MC Slunečnice zde mělo fungovat dva dny v týdnu.  

Před otevřením mateřského centra absolvovaly zakládající členky kurz 

pořádaný Sítí mateřských center. Cílem kurzu bylo získat všechny potřebné 

informace a doporučení, jakým způsobem založit nové mateřské centrum         

a také instrukce k jeho následnému provozu. Dalším krokem k získání 

potřebných informací o provozu mateřského centra byla osobní návštěva 

mateřského centra v Plzni a v Praze. Zde bylo možné porovnat teoretické 

informace a praxi.  

Na ministerstvo vnitra byla podána žádost o založení o. s. Mateřské centrum 

Slunečnice. Vzhledem k tomu, že zakládající členky nedisponovaly žádnými 

finančními prostředky, bylo potřeba vyřešit náklady s vybavením jiným 

způsobem. Vznikl nápad obrátit se na mateřské školky s prosbou o starší 

vybavení a hračky. Z těchto darů pocházelo první vybavení mateřského centra. 

Další materiální a finanční pomocí byly sponzorské dary.  

 Po zaregistrování mateřského centra Slunečnice do Sítě mateřských center, 

bylo 1. září 2003 otevřeno. Mateřské centrum od začátku spolupracovalo          

s o. s. Sowa (občanské sdružení Waldorfská alternativa), které zajišťovalo 

v programu mateřského centra walsdorfské dny a také se spolupodílelo na 

organizování větších akcí pro širší veřejnost.  

Mateřské centrum zpočátku fungovalo jen dva dny v týdnu. Všechna 

organizační činnost byla prováděna dobrovolně. Provoz MC Slunečnice si 

zajišťovali samotné zakladatelky. Postupně do svého týmu přibraly maminky, 
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které přišly do MC Slunečnice jako klientky a rozhodly se ho podpořit.  Během 

prvních dvou let se program MC Slunečnice postupně vyvíjel. V rámci 

programu byly klientkám nabízeny tyto aktivity: volná herna, divadelní 

představení, cvičení pro děti, výtvarné tvoření, akce pro širší veřejnost 

(karneval, pouštění draků atd.). Program procházel svým vývojem a proměnou 

na základě zpětné vazby klientů MC. Vedení se snažilo zjišťovat o jaké 

aktivity je mezi klienty zájem a jaké další změny by  uvítali.  

Konkrétní informace o chodu MC Slunečnice za rok 2003 a 2004 nemáme. 

Výroční zprávy začala organizace zpracovávat až od roku 2006. Něco málo je 

možné se dozvědět z kroniky RC Slunečnice a vyprávění současné 

koordinátorky, která v něm působí od počátku až dodnes. Ve svých 

vzpomínkách se zmiňuje, že velmi obtížné v tomto období bylo přesvědčit 

veřejnost i zastupitelé města Beroun o smysluplnosti a důležitosti této 

organizace. Přes počáteční nedůvěru a na základě výsledků činnosti 

zanedlouho získalo MC Slunečnice podporu veřejnosti i vedení města, která 

trvá dodnes.  

Konkrétnější zprávu o činnosti můžeme nalézt až za rok 2005. Jedná se       

o neformální zprávu o činnosti organizace, která předcházela výročním 

zprávám v následujících letech.  

 

5.6. Důležité změny ve vývoji organizace Rodinného centra 
Slunečnice 

 

V této kapitole bych ráda uvedla malé ohlédnutí k historii RC Slunečnice. 

Toto ohlédnutí nám umožňuje poskytnout informace, které kroky RC 

Slunečnice vedly k profesionalizaci celé organizace a zlepšení služeb. Popis 

kroků je čerpán z výročních zpráv RC Slunečnice a rovněž byl získán po 

osobní konzultaci s koordinárkou organizace.  
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Jednotlivé kroky: 

1. Založení občanského sdružení MC Slunečnice v roce 2003. 

2. Rozšíření provozu MC Slunečnice v roce 2005. 

3. Přestěhování MC Slunečnice do nových prostor v Komunitním centru 

v Berouně v roce 2006. 

4. Rozšíření prostor v rámci Komunitního centra v roce 2007. 

5. 1. 12. 2007 získává MC ocenění Společnost přátelská rodině. 

6. Otevření nové pobočky MC Slunečnice v roce 2008. 

7. Vzdělávání pracovního týmu v roce 2009. 

8. Restrukturalizace celé organizace v roce 2010. 

9. MC Slunečnice v roce 2010 poskytuje svým klientům v rámci služeb 

bezplatné poradenství. 

10. Přejmenování na Rodinné centrum Slunečnice 2012. 

11. RC Slunečnice přechází na systém kurzů v roce 2012. 

12. 1. 1. 2013 se RC Slunečnice stává registrovanou sociální službou. 

 

5.7. Rozšíření provozu v roce 2005 
 

Založení RC Slunečnice v roce 2003 je blíže popsáno v předcházející 

kapitole této práce. V roce 2005 byl provoz organizace rozšířen na čtyři dni 

v týdnu. Důvodem k tomuto rozhodnutí byl stále stoupající zájem klientů. 

V tomto roce se zvýšil počet klientů, kteří organizaci navštívili na 2295.9  

Z tohoto čísla je zřejmé, že se MC Slunečnice dostalo do podvědomí širší 

veřejnosti a o jeho služby je mezi rodiči na mateřské dovolené zájem.  

Důvodem byla také stále vyšší porodnost a velmi malý počet mateřských 

školek v Berouně. Proto řada dětí nebyla umístěna v žádné školce a rodiče se 

snažili svým dětem poskytnout alternativní program. Jednou z možností bylo 
                                                
9 Písemná zpráva za rok 2005, str.6 
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právě využití služeb MC. V rámci aktivit si zde mohou osvojit sociální návyky 

a různé dovednosti, které by jinak získaly v předškolním zařízení.  

Dosavadní časová nabídky byla pro uspokojení klientů nedostačující. MC 

Slunečnice se snažilo ve spolupráci s městem najít nové vyhovující prostory, 

které budou odpovídat potřebám organizace i klientů. 

Pracovní tým MC Slunečnice se již neskládal z pouhých dobrovolníků. 

Organizační struktura organizace se nyní rozrostla na dvě pracovnice na hlavní 

pracovní poměr a pět pracovnic na dohodu o provedení práce. Pracovní tým 

spolu s dobrovolníky se scházel každý měsíc na organizačních poradách a řešil 

různé oblasti týkající se provozu organizace. MC Slunečnice bylo otevřené 

novým nápadům a uvítalo různé připomínky z řad dobrovolníků i klientů 

k chodu této organizace. 

 Na provoz byly potřeba najít nové finanční zdroje. MC Slunečnice začalo 

být také financováno z veřejných zdrojů. Jedná se především o dotace od města 

Beroun a úřadu práce. Dalšími finančními zdroji této organizace byly 

sponzorské dary, účastnické poplatky od klientů a výnosy z veřejné sbírky.  

 

MC Slunečnice také zkvalitnilo své služby v oblasti nabídky volnočasových 

aktivit. Klienti nejvíce navštěvují sportovní a výtvarné aktivity (výtvarné 

dopoledne pro nejmenší, hravé dopoledne pro šikovné ručičky) a walfsdorfské 

dny se také těší velké oblibě.  

Programy pro klienty byly rozšířeny o mimořádné aktivity pořádané každý 

měsíc. Mezi novými pravidelnými programy přibyly mimibick (cvičení pro 

miminka již od 6 týdnů), opičí tanečky (tančení rodičů se svými dětmi).   
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5.8. Přestěhování Mateřského centra Slunečnice do nových 

prostor v Komunitním centru v roce 2006 
 

V roce 2006 se MC Slunečnice na základě smlouvy s městem Beroun 

stěhuje do nových prostor v Komunitním centru. V září 2006 zde začíná 

poskytovat klientům své služby. Kvalita služeb klientům je výrazně ovlivněna 

změnou financování organizace. MC Slunečnice získává dotace z veřejných 

zdrojů. Největším finančním zdrojem jsou dotace z MPSV, které také 

organizaci zavazují k plnění cílů, které jsou pro poskytnutí dotace vytyčeny. 

Tento krok tak významně ovlivňuje způsob a kvalitu poskytovaných služeb.  

Na provoz opět přispělo i město Beroun. Důležitým aspektem financování jsou 

samozřejmě sponzorské dary a pomoc různých dobrovolníků při běžném 

provozu organizace (např. oprava hraček, malování, vyčištění koberce, atd.). 

V nových prostorách je klientům k dispozici herna a dále větší tělocvična, 

ve které probíhají aktivity s větším počtem účastníků. Tělocvičnu MC 

pronajímá Integrační centrum Klubíčko, které s MC spolupracovalo                  

i v předchozích prostorách. Pronájem větších prostor byl pro organizaci 

nezbytným krokem. Vzhledem k velké porodnosti a aktivnímu prožívání 

rodičovské role má počet klientů stále stoupající tendenci, protože rodiče na 

mateřské dovolené nechtějí jen pečovat o dítě a domácnost. V současném 

pojetí této role se snaží sebevzdělávat, získávat odborné informace z oblasti 

výchovy a péče o dítě. Současně se snaží o všestranný rozvoj dítěte, který 

ovlivní jeho další směřování. Všechny tyto aspekty ovlivňují čísla návštěvnosti 

organizace. V roce 2006 navštívilo MC Slunečnice 4661 klientů.10 Data 

                                                
10 Výroční zpráva za rok 2006, str.8 
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k návštěvnosti jsou získávány z evidenční knihy, do které se klienti zapisují. 

K profesionalizaci organizace dochází v těchto krocích: 

- MC může uspokojit větší zájem klientů díky zvětšení prostor. 

- Může zde také probíhat několik programů zároveň. 

- MC rozšiřuje svůj provoz na pět dní v týdnu. 

- Rozšíření volnočasových aktivit pro děti. 

- „Zprostředkování sociálního poradenství v rámci partnerů 

z komunitního plánování města Berouna a Komunitního centra 

v Berouně.“11 

- Bezplatné zapůjčení odborné literatury z knihovny MC. 

- Poskytování poradenství pro kojící matky a poradna pediatra. 

- Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče. 

- Rozšíření jednorázových aktivit pro celou rodinu. 

- Nabídka hlídání dětí. 

- Nabídka přednášek z oblasti péče o dítě, výchovy dítěte             

a rodinných vztahů. 

- Kurzy PC usnadňující návrat matek na mateřské dovolené zpět 

do práce. 

- Rozšíření volné herny na čtyři dni v týdnu. 

- Propagace MC Slunečnice. 

- Podpora tradic např. v rámci Martinských slavností nebo Vítání 

jara. 

 

  

 

 

 

                                                
11 Výroční zpráva za rok 2006, str. 5 



 

 29

Volnočasové aktivity pro děti  

 

Volnočasové aktivity pro děti se rozšířily v několika oblastech. 

Jedná se především o cvičení, které bylo rozděleno podle věkové kategorie 

dětí. Mezi novými aktivitami přibyla angličtina pro děti, čtyřlístek 

(skautování), hudební kroužky či hrátky s předškoláky. 

 

Volnočasové aktivity pro rodiče. 

 

Volnočasové aktivity pro rodiče byly klienty velmi uvítány, protože se staly 

jednou z možností jak se na mateřské dovolené dále vzdělávat a seberealizovat.   

Jedná se o kurzy počítačové gramotnosti, tvořivé soboty pro maminky, tančení 

pro těhotné a šestinedělky, přednášky pediatričky, tančení maminek 

s nelezoucíma miminkama, angličtina pro maminky. MC Slunečnice 

zajišťovalo ke kurzům angličtiny a PC kurzům hlídání dětí. Poptávka po těchto 

aktivitách vysoce převyšovala jejich nabídku.    

Vzhledem k rozšířené nabídce služeb se rozrostl i pracovní tým MC 

Slunečnice. Jež byl složen ze stálého pracovního týmu, lektorek na dohodu      

a mnoha dobrovolníků.  

 

Prezentace organizace 

 

Mateřské centrum zefektivnilo svou práci i prezentací své organizace. 

Služby byly klientům nabízeny prostřednictvím webových stránek MC 

Slunečnice, dále v Radničních listech města Beroun, který zdarma dostává 

každá domácnost v tomto městě. Dalším propagačním a informačním 

materiálem se staly letáky s programem, které MC Slunečnice poskytovalo 

svým klientům a také distribuovalo do míst, kde se vyskytují maminky 
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s malými dětmi. Klientkám také byla nabídnuta služba bezplatného zasílání 

informací o programu MC Slunečnice elektronickou poštou.  

 

Spolupráce s klienty 

 

MC Slunečnice je otevřené nápadům a podnětům od klientů. Pracovnice 

MC jsou v denním kontaktu s klienty a mohou tak kdykoliv přijímat jejich 

podněty a reakce. Z praxe se osvědčilo, že kurzy, které vznikly z nápadů 

klientů, byl veliký zájem. Klienti také mohou docházet na pravidelná měsíční 

setkání a zapojovat se do organizování MC. Hodnocení poskytovaných služeb 

získává prostřednictvím anketních dotazníků. V těchto dotaznících dostává MC 

zpětnou vazbu od klientů o úrovni poskytovaných služeb. A mimo jiné také 

další nápady na provoz MC Slunečnice.  

 

Celkově lze hodnotit rok 2006, jako rok velkých změn. MC Slunečnice 

změnilo své sídlo, ve kterém ho najdeme i dnes. Nové financování organizace 

zkvalitnilo poskytované služby. Výrazně rozšířilo nabídku aktivit pro rodiče     

i jejich děti i další služby jako je pediatrické a laktační poradenství. MC se také 

zapojilo do Komunitního plánování města Beroun a pracuje ve skupině rodiny 

s dětmi.                              

 

5.9. Rozšíření prostor v rámci Komunitního centra v roce 2007 
 

MC Slunečnice zlepšilo v roce 2007 podmínky pro poskytování svých 

služeb přestěhováním do větších prostor v rámci Komunitního centra. Aktivity 

probíhají ve veliké herně, která je hned vedle kanceláře. Služby jsou nyní 

klientům poskytovány pouze na jednom místě. Velká herna umožňuje hodně 

prostoru pro hraní i tvoření. Z důvodu velkého zájmu klientů je nutné se na 
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některé programy zapisovat. Kapacita programů je omezená a omezení počtu 

návštěvníku zaručí udržení jeho kvality. Návštěvnost v roce 2007 byla opět 

vyšší. V tomto roce MC Slunečnice navštívilo 7416 klientů.12 Tento fakt je 

ovlivněn rozšířením nabízených služeb a stabilizací prostoru organizace. 

Financování MC Slunečnice probíhá stejně jako v předchozích letech. Veřejné 

finanční zdroje mají na financování organizace největší podíl.  

Nová nabídka aktivit MC vznikla z návrhů klientů. Nově v tomto roce 

přibyly např. tyto aktivity: 

- cvičení na gymbalonech; 

- ekologicky zdravě, lehce hravě; 

- cvičení na gymbalonech pro nastávající maminky; 

- tanec s vůní orientu; 

- večery pro ženy. 

Organizace také značně rozšířila nabídku jednorázových aktivit. Tyto 

aktivity jsou tématicky ovlivněny ročním obdobím nebo významnými dny 

během roku.  

MC také naplňuje nejen sociální roli, ale i roli pracovní. V roce 2007 

umožnila 21 lidem práci na částečný úvazek, pracovní uplatnění i získání 

nových zkušeností mimo svůj obor.   

V tomto roce se výkonný výbor skládal ze šesti členů. Výbor se scházel 

každých čtrnáct dní a reflektoval činnost MC. Zabýval se přípravou akcí, 

hodnocením úspěšnosti jednotlivých akcí, domlouval si úkoly a kontroloval 

jejich plnění, připravoval plány a programy MC. Cílem výkonného výboru 

bylo odstranit nedostatky pro zlepšení služeb.  

 

                                                
12 Výroční zpráva za rok 2007, str.8 
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1. 12. 2007 získalo MC Slunečnice na 3. kongresu mateřských center 

ocenění „Společnost přátelská rodině“. Toto ocenění mohou dostat 

organizace, které splní následující podmínky: 

- podporují rodiny s dětmi; 

- mají bezbariérové prostředí; 

- nabízejí práci rodičům na mateřské dovolené; 

- poskytují rodinné slevy atd.  

 

Profesionalizace dosáhla i prezentace organizace širší veřejnosti. MC 

Slunečnice od roku 2007 poskytuje informace o službách na nových webových 

stránkách, sjednotilo design, který se objevuje na všech propagačních 

materiálech. 

Novou službou je půjčovna dětských potřeb, ve které si mohou rodiče za 

určitý poplatek zapůjčit potřebné věci. Jedná se především o věci, jenž jsou 

finančně nákladné a rodiče je využijí např. jen na dovolenou.  

V roce 2007 poskytlo MC Slunečnice svým klientům širší spektrum služeb. 

Klienti mohou také využívat nové velké zrekonstruované prostory v rámci 

nabízených aktivit. V roce 2007 se nově prezentuje na propagačních 

materiálech. Oceněním dosavadní práce bylo přijetí ocenění „Společnost 

přátelská rodině“ od Sítě mateřských center.  

 

5.10. Otevření nové pobočky Mateřského centra Slunečnice 
v roce 2008 

 

Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu klientů v roce 2008 otevřelo MC 

Slunečnice novou pobočku ve sportovním centru Eden v Berouně. Beroun je 

poměrně rozlehlé město, a proto změnu uvítali klienti bydlící v jiné části města, 

kde byla pobočka otevřena. V okolí sportovního centra Eden se vytvořila nová 
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bytová zástavba, ve které také bydlela spousta mladých rodin, které by služeb 

MC rády využívaly. V těchto nových prostorách MC svým klientům nabízí 

tělocvičnu s řadou sportovního vybavení. Proto se zde mimo jiné především 

konají různé druhy cvičení pro maminky s jejich dětmi. Otevření nové pobočky 

také velmi ovlivnilo statistiku návštěvnosti této organizace. V roce 2008 

organizaci navštívilo na obou pobočkách celkem 9.803 klientů.13   

Další novou službou, kterou začalo v roce 2008 klientům nabízet, byl 

program dopoledne bez maminek. Tímto programem se MC snažilo reagovat 

na nedostatek míst v mateřských školách v Berouně. Tento program byl určen 

dětem od 2,5 let a děti se ho účastní bez přítomnosti rodičů. Cílem tohoto 

programu bylo dětem, které nebyly přijaty do mateřské školy, umožnit rozvoj 

sociálních dovedností, samostatnosti a vztahů v kolektivu.  

Program (Mařenko, řekni), nově obohatil široké spektrum nabízených 

aktivit. Jeho zacílen na prevenci a nápravu logopedických obtíží a správný 

řečový vývoj předškolních dětí. Mezi další novinky byla v tomto roce klientům 

nabídnuta např. znaková řeč pro batolata.  

Jedním z cílů, které si MC Slunečnice v tomto roce stanovilo, bylo také 

vzdělávání lektorů. Důvodem této myšlenky bylo zkvalitnění práce lektorů. 

Jednotlivým lektorům byla nabídnuta účast na kurzech s tématikou, které se 

v MC věnují. Reflektovala se také samotná práce lektorů, zda odpovídá cílům 

konkrétních programů a odpovídá potřebám klientů.  

V tomto roce byla organizace nově financována z nadace                

Letorosty a Humanitárního fondu Středočeského kraje. Jinak organizace 

v tomto roce získala své finanční přínosy z již dříve uvedených finančních 

zdrojů.  

 

                                                
13 Výroční zpráva za rok 2008, str.6 
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V roce 2008 MC Slunečnice rozšířilo svou nabídku služeb v další pobočce.  

Klienti MC se nerozdělili, ale přibyli noví, kterým poloha nové pobočky 

situačně i jinak lépe vyhovovala.  Mateřské centrum také dokázalo velmi dobře 

reagovat na nedostačující místa v mateřských školách a nabídlo klientům 

dopolední program, který měl umožnit nepřijatým dětem se socializovat mezi 

dětmi bez přítomnosti maminky. Řada lektorů v tomto roce prošla novými 

kurzů a tak mohla nabídnout klientům nové a zajímavé koncepce své práce.  

 

5.11. Mateřské centrum Slunečnice v roce 2009  

 
Vzhledem ke stále se měnící legislativě a podmínek pro poskytování služeb 

v neziskových organizacích, bylo nutné zajistit odborné proškolení pracovního 

týmu.  

V roce 2009 se koordinátorka MC Slunečnice zúčastnila desetiměsíčního 

rekvalifikačního kurzu s názvem Manažer neziskové organizace, který je 

akreditovaný  MPSV. Cílem bylo osvojit si dovednosti a schopnosti důležité 

pro vedení neziskové organizace.  

V roce 2009 organizaci navštívilo 9.961 klientů.14  

MC Slunečnice nadále pokračovalo ve všech nabízených službách               

a programech.  

 

5.12. Restrukturalizace celé organizace v roce 2010 
 

Novými změnami v poskytování služeb klientům dochází i k rozšíření cílů 

této organizace. Jedná se především o cíle v oblasti poskytování odborného 

poradenství, jak vyplývá z výroční zprávy v tomto roce, jejíž text je níže 

citován. 

                                                
14 Výroční zpráva za rok 2009, str. 8 
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„Chceme se stát organizací, která nabízí komplexní služby pro rodinu. 

Nabídnout rodičům nejen plnohodnotné trávení volného času, ale poskytnout 

jim i prostor, kde najdou pomoc při řešení konfliktů a problémů, které neumějí 

zvládnout vlastními silami.“15  

 

Rok 2010 znamenal pro neziskovou organizaci MC Slunečnice velké změny 

MC Slunečnice se v roce 2010 dostalo do velké finanční ztrátě. Důvodem 

bylo zmenšení finančních zdrojů z veřejné sféry. Pokud tato nezisková 

organizace chtěla fungovat dál, bylo nutné provést změny, které zefektivní 

práci pracovníků a omezí nehospodárné zacházení s financemi.  

Na základě tohoto faktu byl vypracovaný návrh změn, jenž měl organizaci 

finančně stabilizovat. 

Byly vypracovány tyto návrhy: 

 

1. Stabilizace pracovního týmu 

Úkolem je vytvořit si stabilní tým, který se nebude měnit. Praxe ukázala, že 

časté přijímání nových pracovníku je neefektivní. Zaškolování nových 

pracovníků zabere příliš mnoho času. 

 

2. Nové rozložení náplně práce a ukončení činností 

Cílem tohoto úkolu je lépe rozložit práci mezi pracovníky a zjistit, zda 

některé pracovní pozice nejsou zbytečné. Činnosti, které nebyly pro chod 

organizace prospěšné, byly ukončeny.  

 

3. Nová organizace kurzů a lektorů 

Vzhledem k tomu, že v radě kurzů nebyla naplněna minimální kapacita, 

musela organizace přistoupit k jejich zrušení. Tyto málo navštěvované kurzy 

                                                
15 Výroční zpráva 2010, str. 3 
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byly pro MC Slunečnice velkou finanční zátěží. Další snahou byla lepší časová 

návaznost kurzů, jenž odpovídám potřebám klientů. Se zrušením kurzů také 

skončili někteří lektoři MC Slunečnice.  

 

MC Slunečnice změnilo také pravomoci v organizační struktuře organizace. 

Koordinátorka organizace je nyní podřízena pracovnímu týmu. Pracovní tým se 

také nově snaží vytyčovat si plány své činnosti na několik let dopředu, aby 

bylo zřejmé další směřování organizace. 

 

 

Dalším významným mezníkem na cestě této organizace je poskytování 

bezplatného poradenství pro rodiny. Toto poradenství bylo rodičům 

nabízeno v rámci volné herny. Na místě byl přítomen odborník v oblasti 

výchovného a partnerského poradenství. Toto poradenství bylo částečně 

hrazeno z dotace MPSV.   

Nově začalo MC Slunečnice poskytovat své prostory i jiné neziskové 

organizaci. O. s. Medvídek zde mělo společná setkání rodičů s dětmi 

s autismem. V rámci tohoto setkání si rodiče mohli vyměnit informace             

a  využít služby poradenství.  

Prostory také využíval Klub dvojčat a vícerčat. Společná setkání umožnila 

rodičům vyměnit si zkušenosti a praktické věci pro dvojčata a vícerčata.  

Novými programy v MC Slunečnice v roce 2010 jsou Hudební škola 

yamaha, Jóga pro děti a cvičení Tai-chi pro dospělé.  

Změnami v organizaci byl ovlivněn i počet klientů v tomto roce. V roce 

2010 navštívilo MC Slunečnice 11.277 klientů.16 Číslo návštěvnosti bylo opět 

vyšší. Tento fakt byl i přes nepříznivé finanční okolnosti pro organizaci velkým 

povzbuzením pro pokračování do dalších let.  

                                                
16 Výroční zpráva za rok 2010, str. 9 
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5.13.  Mateřské centrum Slunečnice v roce 2011 
 

Cíle organizace v tomto roce vyplývají z rozšíření nabídky odborného 

poradenství. Byl velmi důležitý krok, protože MC Slunečnice již není jen 

místem, kde si mohou děti hrát. Rodiče zde mohou nyní nalézt odbornou 

pomoc, která jim pomůže v náročných životních situacích a v oblastech, které 

nezvládají vlastními silami.  

  „Cílem naší organizace je zvyšovat rodičovské kompetence, usnadňovat  

a posilovat manželské soužití, zkvalitňovat rodinné vztahy a vést k prevenci 

sociálního vyloučení rodičů pečujících o malé děti."17 

V roce 2011 MC Slunečnice rozšířilo své služby poradenství klientům 

v několika důležitých oblastech. 

Klientům jsou nabízeny bezplatné konzultace v těchto poradnách: 

Rodinné a partnerské poradenství; 

Právní poradenství; 

Mediační poradna; 

Logopedická poradna; 

Laktační poradna; 

Klub autistů. 

O poskytované služby byl mezi klienty veliký zájem a do poraden bylo 

nutné se objednávat. Tyto služby mohou také bezplatně využívat klientky 

azylového domu pro matky s dětmi, který sídlí ve stejné budově.  

V roce 2011 se MC Slunečnice rozhodlo zkvalitnit výzkumnou metodu 

získávání informací od klientů. Oproti loňským rokům, ve kterých se 

informace od klientů získávaly formou anonymních dotazníků. V tomto roce 

pracovníci MC Slunečnice vedli s klienty individuální rozhovory. V těchto 

rozhovorech se snažili zjistit více o klientech, kteří do organizace přicházejí, 
                                                
17 Výroční zpráva 2011, str. 4 
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jejich spokojenost s nabídkou služeb, pomůcek, úrovní výuky či technickým 

zázemím. Cílem těchto rozhovorů bylo také konkrétně zjistit, co klienti 

v organizaci postrádají a jaké změny by uvítali. Získat více informací formou 

dialogu, který je otevřenější oproti neosobnímu písemnému vyplňování 

dotazníku. Konkrétním oslovením klienta bylo cíleno i s informováním o jeho 

možnosti dobrovolnické práce v MC a jeho zapojení se do činnosti organizace. 

Výsledkem bylo skutečně získání několika nových dobrovolníků a lektorů MC. 

Z rozhovorů pro MC nevyplynuly jinak konkrétní nové návrhy k provozu MC, 

protože klienti byli se stávající podobou MC Slunečnice ve většině případů 

spokojeni. Tento fakt se odráží i ve vysoké návštěvnosti a na stále vracejících 

se spokojených klientech.  

Návštěvnost MC Slunečnice v roce 2011 je 11 248 klientů.18 

 

     V roce 2010 měla organizace MC Slunečnice velké finanční ztráty. 

Restrukturalizací celé organizace se podařilo pracovnímu týmu v roce 2011 

opět přivést MC ze ztráty do zisku. Konkrétní prostředky vedoucí k tomuto cíli 

jsou popsané v předešlé kapitole.  

 

5.14.  Přejmenování organizace na Rodinné centrum 
Slunečnice v roce 2012 

 
     MC Slunečnice se v roce 2012 rozhodlo pro další významné změny. 

Klienty této organizace nejsou již jen matky s dětmi, ale celé rodiny. MC 

poskytuje také komplexní služby pro celou rodinu. Tato skutečnost přivedla 

vedení MC k rozhodnutí o změně názvu organizace. Mateřské centrum 

Slunečnice se mění na Rodinné centrum Slunečnice. Změna názvu 

                                                
18 Výroční zpráva 2011, str. 8 
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organizace lépe vystihuje služby, které organizace klientům poskytuje a také 

cíle, kterých chce dosáhnout. 

 
 
 

5.15.  Rodinné centrum Slunečnice přechází na systém 
kurzů v roce 2012 

 
Další změnou v RC Slunečnice je systém poskytování služeb. Klienti, kteří 

RC navštěvovali, se mohli programu, který si vybrali, zúčastnit bez předchozí 

domluvy. Výjimkou byly programy, na které bylo nutné se předem objednávat.  

Tento systém služeb poskytovaný klientům sebou nesl určitá rizika. Jedním 

z rizik bylo, že na program se nedostaví dostatečný počet klientů a program se 

stane pro RC Slunečnice ztrátový. Druhým rizikem je opačná situace, kdy na 

program přijde hodně klientů a lektor nebude moci klientům zajistit 

dostatečnou úroveň programu. Těmto rizikům má předejít nově zavedený 

systém kurzů. Na kurzy, které jsou půlroční, se mohou klienti závazně 

objednávat. Vybraný kurz předem uhradí.  V případě nenaplnění kurzu, se kurz 

neotevírá. Tento systém zaručuje organizaci jistotu finančního zisku a pevně 

daný počet klientů v kurzu. Lektorovi kurzu se také lépe pracuje se stejnou 

skupinou klientů, které může dále rozvíjet. Nový systém poskytovaných služeb 

klienti velmi vstřícně uvítali. Kurzy se velmi brzy zaplnily a systém pokračuje 

nadále.  

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla vypracována výroční zpráva za rok 

2012, nejsou v této kapitole uvedeny finanční zdroje za tento rok. 

Po osobní konzultaci s pracovníkem RC Slunečnice jsem zjistila, jaká byla 

v tomto roce návštěvnost. Návštěvnost za rok 2012 byla 7.944 klientů. 

Důvodem menší návštěvnosti byl nově nastavený systém kurzů, který omezuje 

a stabilizuje počet klientů, jenž se na kurz mohou přihlásit. Dalším činitelem 



 

 40

ovlivňující číslo návštěvnosti je omezení počtu jednorázových akcí. RC 

Slunečnice ve svém programu ponechalo pouze jednorázové akce, které byly 

hojně navštěvované a u klientů oblíbené. Ačkoliv číslo návštěvnosti RC 

Slunečnice v roce 2012 pokleslo, tak nově nastavený systém omezil možné 

finanční ztráty, které nastávaly v předchozím systému.  

 

 
5.16. Rodinné centrum Slunečnice se stává 

registrovanou sociální službou 
 

V roce 2013 se RC Slunečnice stává registrovanou sociální službou. Byl to 

výsledek dlouhodobého poradenství v různých oblastech, které RC Slunečnice 

svým klientům poskytuje. V rámci této služby se snaží naplňovat cíle své 

práce. Tedy podporovat stabilitu rodiny a rodinných vztahů. Komplexní 

nabídkou odborného poradenství se tak daří pomáhat rodinám v oblasti právní, 

psychologické, výchovné či mediační. V současnosti se snaží RC Slunečnice 

najít vhodné prostory, ve kterých by poradenství mohla provozovat.  

 

5.17.  Současné problémy Rodinného centra Slunečnice 
 
Situace v oblasti služeb pro rodiny není v současnosti jednoduchá. RC se 

dnes potýká s různými problémy, kterým musí čelit  Ačkoliv tato organizace 

dosáhla úspěchů během svého rozvoje, existují oblasti, jenž jsou její slabou 

stránkou. Jednou z těchto oblastí je management řízení organizace. Jedná se 

především o finanční řízení, fundraising, marketing a koncepce dalšího 

rozvoje. Organizace v těchto oblastech neřeší věci na základě hlubší analýzy 

situace a odborných doporučení, ale upřednostňuje řešení situace intuitivní 
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volbou. Výsledkem tohoto jednání jsou následně i finanční ztráty, které 

organizace potom postrádá v jiných oblastech.  

Další oblastí je pokles finančních veřejných zdrojů. Během let 2005 až 

2010 zahrnovaly hlavní finanční zdroje dotace z MPSV na podporu rodiny. 

V roce 2011 vzhledem k celkové finanční politice státu bylo omezeno 

financování neziskových organizací. Tato skutečnost se citelně dotkla i RC 

Slunečnice. Změna finanční situace přivedla vedení organizace k vytvoření 

nové koncepce financování provozu organizace, jež je především založené na 

samofinancování.  

Poslední problematickou oblastí, před kterou je RC Slunečnice postaveno, je 

vznik mnoha nových konkurenčních zařízení. Řadu let bylo RC Slunečnice 

jedinou organizací, která poskytovala v Berouně služby pro rodiny. 

V posledních několika letech zde vzniklo mnoho nových miniškolek, dětských 

klubů, atd. Nová zařízení vznikla primárně za účelem dosažení zisku. 

Nabídkou těchto ziskových aktivit konkurují RC Slunečnice, které musí 

následně čelit finanční ztrátě odchodem klientů do jiných zařízení. Zmenšením 

finančních přínosů z této oblasti, hrozí omezení neziskových a bezplatných 

aktivit, na které již bude méně peněz. Aby však bylo dosaženo poslání a cílů 

organizace, je důležité hledat cesty, které povedou k jejich naplnění i přes 

nepříznivé ekonomické okolnosti.  

 

5.18. Další rozvoj Rodinného centra Slunečnice 
v následujících letech 

.  

Vize organizace popisované v této kapitole vycházejí z rozhovoru 

s koordinátorkou RC Slunečnice. Možnosti budoucího rozvoje organizace byly 

domluveny v rámci výkonného výboru. A ten si pro budoucnost RC Slunečnice 

stanovil následující priority. 
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- Dále svým klientům nabízet komplexní služby pro rodiny 

s velkou nabídkou volnočasových aktivit. Tyto aktivity by 

měly být schopné pokrýt finanční náklady spojené s jejich 

provozem. Nově chce RC Slunečnice rozvinout volnočasové 

aktivity pro věkovou skupinu 6 - 11 let. Tím chce RC 

klientům nabídnout další spektrum služeb a efektivněji využit 

prostory, které pro aktivity slouží.  

 

- Rozšířit odborné kurzy a přednášky na různá témata. 

Změnit způsob objednávání formou registrace a placení zálohy 

na kurz předem. Tento systém by měl RC zmírnit finanční ztráty 

a nepřekročit poskytnutou dotaci na tyto služby.  

 

- Vzhledem k velké poptávce po odborném psychologickém    

a právním poradenství, se rozhodlo RC Slunečnice                

v budoucnosti počet nabízených hodin rozšířit. Jako další cíl 

do budoucnosti si klade RC informovat veřejnost o službě 

mediace a mediačního poradenství.  

 

- V současnosti rozvažuje RC Slunečnice možnost rozvoje své 

organizace v oblasti náhradní rodinné péče. V rámci svých 

služeb by poskytovalo osvětu, poradenství a oslovovalo 

potencionální pěstouny. V současnosti RC Slunečnice navázalo 

vztahy s o. s. Rozum a cit, které se touto problematikou zabývá.  

 

- Během posledních let byl značný pokles finanční podpory 

z veřejných zdrojů. RC Slunečnice se chce v následujících 
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letech stát méně finančně závislou na dotacích a lépe zajistit své 

samofinancování jako hlavní zdroj příjmů. 

 

- Stabilizovat pracovní tým a přerozdělit pracovní 

kompetence. V současnosti zodpovídá za chod RC Slunečnice 

jeho koordinátorka. V budoucnosti se bude pracovní tým 

organizace snažit rozdělit kompetence tak, aby za celou 

organizaci nenesl odpovědnost jeden člověk, ale na chodu 

organizace se podíleli různí členové pracovního týmů se svými 

povinnostmi a odpovědností. 

     

Vize organizace jsou velmi důležité pro její další rozvoj. Organizace díky 

nim ví, kterým směrem se vydává, jaké má cíle, ale i je schopna činit důležité 

dílčí kroky směřující k tomuto cíli.  

RC Slunečnice má již dnes vypracovaný dlouhodobý plán, ve kterém jsou 

stanoveny úkoly, jež je nutné učinit, aby bylo dosaženo vizí dohodnutých 

výkonným výborem.  
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Shrnutí: 
 

Svou prací „Cesta od svépomocné skupiny k profesionální neziskové 

organizaci“ se snažím poukázat na možnosti lidského potenciálu. Každý z nás 

jako člověk nebo občan má možnost ve svém životě učinit věci, které mohou 

ovlivnit životy ostatních lidí. Zakladatelka a koordinátorka Rodinného centra 

Slunečnice v této oblasti učinila mnohé. Založením Mateřského centra v roce 

2003 ovlivnila životy mnoha maminek na mateřské dovolené a jejich dětí. 

Mateřské centrum poskytovalo svým klientům bezpečné zázemí, ve kterém se 

mohli setkávat, sdílet i vzdělávat. Organizace se vždy snažila podporovat 

mateřskou a otcovskou roli a umožnila maminkám možnost seberealizace 

v rámci programu či jiných dobrovolných aktivit. 

 Organizace se na základě podnětů svých klientů nadále dynamicky 

rozvíjela. Snažila se vždy zjišťovat, jaké jsou potřeby klientů a následně na ně 

reagovat poskytovanými službami. Úspěšnost této neziskové organizace je 

zřejmá ze stále zvyšujícího se čísla klientů. Rozhodnutí otevřít pobočku 

mateřského centra v roce 2008 se též setkalo s velkým ohlasem a brzy se nové 

prostory zaplnily novými klienty.  

Letos tomu bude již 10 let, kdy do mateřského centra slunečnice vstoupili 

první klienti. Po 10 letech se Rodinné centrum Slunečnice stalo neziskovou 

organizaci, která poskytuje komplexní rodinné služby v oblasti volnočasových 

aktivit pro děti i dospělé; odborného poradenství (v oblasti psychologické, 

právní, mediační, logopedické a laktační); mnoho odborných seminářů a kurzů; 

zázemí svépomocným terapeutickým skupinám; rekvalifikační kurzy pro 

maminky na mateřské dovolené a řadu akcí pro širokou veřejnost.  

Rodinné centrum Slunečnice však musí v současnosti čelit velké 

konkurenci, která se během několika posledních let rozrostla. Konkurenční 

organizace nabízejí svým klientů často různé komerční aktivity. Tato 
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organizace se snaží přesto svým klientům poskytovat služby, které budou pro 

ně zajímavé, ale nebudou nijak odporovat poslání a cílům organizace. Tak 

zůstává Rodinné centrum Slunečnice v Berouně stabilní organizací, jenž se 

snaží vést rodiny k plnohodnotnému trávení volného času a posilovat 

rodičovské kompetence. 
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Závěr: 
 

Moje práce „Cesta od svépomocné skupiny k profesionální neziskové 

organizaci“ nás provází cestou jedné neziskové organizace, Rodinného centra 

Slunečnice. Cílem mé práce je poukázat na význam neziskových organizací     

a svépomocných občanských aktivit při rozvoji občanské společnosti a tento cíl 

je zde naplňován popisem vývoje svépomocné skupiny, která se stala 

neziskovou organizací. Aby mohl být tento cíl splněn, tak ve své práci nejprve 

vymezuji pojmy občanská společnost, komunitní práce, neziskové organizace  

a mateřské centrum. Následně zde popisuji již zmiňovanou organizaci, její 

vznik, poskytované služby, hodnoty a cíle, ale také důležité změny ve vývoji, 

které vedly ke zlepšování služeb a profesionálnímu rozvoji celé organizace. 

Profesionalizace organizace je v této práci popisována po jednotlivých krocích. 

Tyto kroky měly především vliv na zkvalitňování služeb a reagovaly na 

aktuální potřeby klientů.  Jedná se především o tyto kroky: zapojení se do Sítě 

mateřských center, získávání dotací z veřejných zdrojů, rozšíření prostor 

organizace, široká nabídka volnočasových aktivit a vzdělávacích kurzů, 

vzdělávání pracovního týmu, poskytování odborného poradenství, 

restrukturalizace organizace v roce 2010, otevření miniškolky pro děti od 2 let, 

nabídka rekvalifikačních kurzů pro rodiče, proměna systému poskytování 

služeb na systém kurzů, změna názvu organizace či zaregistrování organizace 

jako sociální služby. Tento popis naplňuje cíl práce, neboť konkrétním 

příkladem objasňuje, jakým způsobem mohou svépomocné skupiny naplňovat 

potřeby dané komunity.  

     Rodinné centrum Slunečnice také často spolupracuje s dobrovolníky, 

jenž zajišťují řadu činností, zvláště při jednorázových akcích pro širší 

veřejnost. Bez zapojení dobrovolníků by řada organizací nemohla fungovat. 
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Práce dobrovolníků v neziskových organizacích tak významně rozvíjí 

občanskou společnost.  

 

Rodinné centrum Slunečnice dnes stojí před novými výzvami a problémy, 

kterým musí čelit. Doposud si dokázalo poradit s různými situacemi 

popisovanými v této práci, jež ohrožovali stabilitu a fungování organizace        

a nalézt nová východiska pro řešení.  Proto věřím, že elán, se kterým 

vstupovali na začátku zakladatelé této organizace, zůstane nadále a bude dále 

rozvíjen v práci dalších pracovníků v budoucích letech. 
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Přílohy: 

 
Příloha č.1 
 
Graf návštěvnosti Rodinného centra Slunečnice 2005 - 2012 
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Zdroj: Výroční zprávy 2006-2011, evidenční docházková kniha, vlastní 

zpracování 
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Příloha č.2 
 
Pozvánka na otevření Mateřského centra Slunečnice v nových prostorách 
v Komunitním centru 

 
Zdroj: Kronika Rodinného centra Slunečnice 
 
 
Příloha č.3 
 
Současné logo Rodinného centra Slunečnice  
 

 
Zdroj:  Kronika Rodinného centra Slunečnice 
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Příloha č.4 
 
Původní logo Mateřského centra Slunečnice  
 

 
Zdroj: Kronika Rodinného centra Slunečnice 
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Příloha č.5 
 
Článek o Mateřském centru Slunečnice 

 
 
 
Zdroj: Kronika Rodinného centra Slunečnice 


