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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem mateřských a 

rodinných center v České republice, jeho vývojem od roku 1992 po 

současnost.  

Teoretická část je zaměřena na oblasti současné rodiny, rodinné 

politiky ČR, občanského sektoru z hlediska jeho významu, vývoje a 

udržitelnosti, dále na občanské iniciativy, které se objevily po listopadu 

1989 v reakci na potřebu chránit a vytvářet bezpečné zázemí pro budoucí 

generace, zejména pak mateřská a rodinná centra jakožto fenomén 

znovurodící se občanské společnosti. 

Praktická část obsahuje srovnání dvou organizací, které vznikly 

s odstupem téměř 20 let v dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav a jejichž základním posláním je podpora rodiny a rozvoj 

občanské společnosti. Na základě analýzy výročních zpráv a rozhovorů 

se současným vedením a aktivními členy bylo provedeno zmapování 

jejich vývoje, poskytovaných služeb, činnosti a vlivu na místní komunitu 

a na základě SWOT analýzy byly navrženy strategie udržitelnosti pro 

budoucí rozvoj. 
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mateřské centrum, rodinné centrum, rodina, rodinná politika, 

regionální rodinná politika, občanský sektor, strategie udržitelnosti 
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Summary 

This thesis deals with the phenomenon of mother and family centers 

in the Czech Republic, their development from 1992 - present. 

Theoretical part focuses on the issues of today´s family, Czech family 

policy, civic society, especially with the view of its impact, development a 

sustainability and new civic initiatives that emerged after November 1989 

in response to the need of creating and supporting a safe place for future 

generations, especially the mother and family centers as a phenomenon 

of a reborn civic society.  

The practical part contains description and comparison of two 

organizations, established within the interval of 20 years in the 

conurbation of Brandýs nad Labem – Stará Boleslav and whose main 

commitment is to support family and civic society development. Based 

on the annual report analysis and questionnaires that were carried out 

with their representatives and members, the mapping of their 

development, provided services and activities and their impact on local 

community was carried out and the strategies of sustainability for future 

development were proposed. 

 

Keywords 

Mother centers, family centers, family, family policy, regional family 

policy, civic society, strategies of sustainability 
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ČR   Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

ESF   Evropský sociální fond 

MC  Mateřské centrum 

MPSV   Ministerstvo práce a sociální věcí 

MV   Ministerstvo vnitra 

OOS   Organizace občanské společnosti 



 
9 

 

Úvod 

Mateřská centra jakožto nový fenomén občanské společnosti v naší 

zemi začala vznikat v roce 1992. Byla inspirována mateřskými centry 

v sousedním Německu. Implantovat tento unikátní model by se ovšem 

nepodařilo, kdyby naše prostředí postrádalo nadšení a ochotu žen 

reagovat na konkrétní potřeby současné české rodiny. Na rozdíl od 

ziskového sektoru, kde se jakékoliv know-how bedlivě střeží, v oblasti 

mateřských center bylo sdílení znalostí a zkušeností mezi jednotlivými 

centry hnacím motorem pro šíření myšlenky napříč celou republikou.  

Princip svépomoci, na kterém mateřská centra staví, je v naší zemi 

stále ještě nedoceněn. Mateřská centra v průběhu 20 let působení 

přerostla v komunitní centra svépomoci pro všechny generace, 

v hybatele komunitního dětí, snad i proto, že matky vnímají život kolem i 

očima svých dětí a snaží se jim připravit bezpečné místo pro jejich růst i 

budoucnost. Pokud se ohlédneme za uplynulými 20 lety existence MC, 

vidíme výsledky, které dokazují, že to má vše smysl. A vidět smysl své 

práce je důvodem mnoha žen, proč v organizacích setrvávají i po 

skončení mateřské dovolené. 

Tato práce je věnována především ženám, nicméně bez podpory a 

trpělivosti a často i dobrovolné pomoci jejich mužů by mnohá centra 

vůbec nevznikla. Navíc role ženy a muže se v české společnosti neustále 

vyvíjí, přibývá mužů na rodičovské dovolené a vznikají i nové iniciativy, 

vystavené na obdobných základech svépomoci a solidarity jako 

mateřská centra, ve kterých muži hrají rovněž významnou roli. Jednu 

z uvedených iniciativ zmíním i ve své práci. 

Největší slabinou mateřských a rodinných center je systém jejich 

financování. Řadě center se daří získat finance na základní činnost, tj. 

zachování fyzických základen, díky projektům, při nichž spolupracují 

s dalšími organizacemi, městy a díky nimž se stále rozšiřuje jejich 

působnost. Finanční prostředky z dotačních a grantových programů jsou 

ovšem zaměřeny především na podporu a řešení specifických problémů. 

Hrozí tedy kolaps této jedinečné záchranné sítě, která vznikla zespodu, 

na základě spolupráce žen – matek a napříč sociálními vrstvami? Podaří 
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se jim udržet dobrou pozici, význam pro občanskou společnost a stále 

nalézat nové výzvy, vize ale i potřebné zdroje? To jsou otázky, kterými 

se budu zabývat ve své práci. 

V průběhu času se mateřská centra, podobně jako řada dalších 

neziskových organizací, vzniklých jako občanská sdružení, potýkala 

s nedostatky v české legislativě. V této oblasti znamenal určitý milník 

nový občanský zákoník (2014), který mimo jiné zavádí pojem spolek. 

Bakalářská práce má dvě části. Při zpracování teoretické části jsem 

vycházela z odborné literatury, teoretických učebních textů i 

internetových zdrojů souvisejících s oblastmi rodiny, rodinné politiky, 

občanského sektoru, mateřských center a strategiemi udržitelnosti 

neziskových organizací. Použila jsem metodu analýzy a syntézy 

získaných poznatků.  

V praktické části se věnuji analýze a srovnání dvou center vzniklých 

v dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jedno se řadí mezi 

vůbec první mateřská centra v ČR a rozsahem služeb dnes daleko 

přesahuje své původní poslání. Druhé z center nepatří do sítě 

mateřských center, přesto se některými činnostmi s funkcí mateřských 

center překrývá. Svým působením se navzájem doplňují a jsou pro 

občany dvojměstí velkým přínosem i výzvou ve vnímání neziskových 

organizací zaměřených na rodinu i rozvoj občanské společnosti.  

Výsledky dotazování a rešerší jsem shrnula v první části věnované 

současnému stavu, směřování a možnému ohrožení těchto organizací. 

Obě organizace nyní stojí před významným rozhodnutím, kudy dál 

směřovat svou činnost, zejména s ohledem na oblast předškolní péče 

v rámci dětských skupin, která pomohla řadě rodin v době nedostatečné 

kapacity předškolních zařízení, ale je nyní ohrožena dostavbou nového 

předškolního zařízení ve městě. V druhé části praktické části použiji 

analýzu SWOT a navrhnu podklady pro vypracování strategického plánu 

rozvoje Klíčku. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části se zabývám rodinou, rodinnou politikou, 

občanským sektorem, právními formami organizací, strategiemi 

udržitelnosti, mateřskými centry, zejména jejich posláním a možným 

přínosem pro formování občanské společnosti. 

 

1. Rodina 

Česká rodina prochází v posledních desetiletích velkou proměnou, a 

to nejen v důsledku politických změn po roce 1989. Obdobné změny lze 

pozorovat i v dalších evropských a mimoevropských zemích, kde zatím 

poslední otřes způsobila ekonomická krize, jež zasáhla Evropu v roce 

2008 a v řadě zemí trvá dodnes. Na druhou stranu, rodina se vyvíjela od 

nepaměti. Rodina jakožto malá skupina lidí má výhodu v tom, že může 

rychleji reagovat na změny. Má to však i svá úskalí, že může být starostmi 

o svoji existenci vyčerpána a pak potřebuje pomoc celku. Současně je 

třeba si uvědomit, že rodina neexistuje a nikdy neexistovala jako 

samostatný článek společnosti, vždy musela reagovat na dějinné 

události a být v interakci s okolím. V posledních letech se také změnil 

pohled na dítě, je mu věnována mnohem větší pozornost než před 30, 

50, 100 lety. Dítě se také stává jakýmsi artiklem rodiny, když se rodina 

rozpadá, zkoumají se nároky na udržení vzájemných vazeb. 

 

1.1 Vymezení rodiny 

Obecně platnou definici rodiny neznáme. Sociologie upřednostňuje 

pojem sociální instituce nebo malá sociální skupina. Sociální 

psychologové upřednostňují pojem primární skupina.  
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Podle Giddense je rodina „skupinou jednotlivců spojených 

pokrevními svazky, manželstvím nebo adopcí, která vytváří ekonomickou 

jednotku a její dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí.“1 

Potůček uvádí „Přes různá zpochybnění zůstává rodina stále – i když 

v nejrůznějších podobách a s měnícími se rolemi v měnícím se světě – 

základní buňkou sociálního života.“2 

Podle dokumentu Národní koncepce rodinné politiky MPSV je třeba 

rodinu nahlížet jako „prostor, ve kterém dochází k formování osobnosti 

člověka, prostorem tvorby lidského kapitálu, výchovy a růstu budoucích 

generací. Jako taková je bezesporu základní a nejvýznamnější jednotkou 

naší společnosti.“3 

Ať již rodinu bereme jako skupinu jednotlivců či jako prostor, její 

význam pro vývoj a uchování celé společnosti je nepopiratelný a proto je 

třeba ji chránit a pomáhat posilovat její funkce.  

 

1.2 Formy rodiny 

Podle Giddense nalezneme nějakou formu rodiny ve všech známých 

společnostech, liší se ovšem charakterem rodinných vztahů. Goddens 

dále uvádí: „V moderní společnosti převažuje rodina nukleární, ale 

známe i řadu typů rozšířené rodiny.“ 4  

Potůček zapojuje i pojem domácnost: „Nejběžnější formou rodiny 

v moderních společnostech je nukleární rodina, tzn. rodina sestávající 

z partnerů a (vlastních či adoptovaných) dětí, o něž se partneři starají ve 

                                            
1 GIDDENS, Anthony. Sociologie (s. 356). Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 

2 POTŮČEK, Martin. Sociální politika (s. 101). Vyd. 1. Praha: Sociologické nakl., 1995. 

3 MPSV. Národní koncepce rodinné politiky [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf 

4 GIDDENS, Anthony. Sociologie (s. 356). Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf
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společné domácnosti.5 Nukleární rodina zahrnuje otce, matku (nebo 

alespoň jednoho z nich) a závislé děti. 

Na významu má stále ještě širší rodina, tj. síť širších příbuzenských 

vztahů (např. prarodiče, sourozenci, tety). Po roce 1989 se začala 

proměňovat i česká forma širší rodiny. Vícegenerační soužití, které se u 

nás uchovalo uměle déle oproti západním zemím, se začalo rozpadat 

zejména v důsledku migrace mladých lidí za prací a nových možností 

bydlení. Tento trend měl negativní následky pro starší generace, které se 

mnohdy ocitly v izolaci, ale i pro mladé rodiče, kteří ještě sami v dětství 

zažili blízkost a pomoc prarodičů, sdílení a předávání hodnot a nyní se 

ocitli rovněž v izolaci. Tohoto problému si všimla i mateřská centra, jimž 

je tato práce věnována a začaly se objevovat projekty zaměřené na 

spolupráci mezi rodinami s dětmi a seniory (viz kapitola 5.6). 

Další významnou formou jsou podle Potůčka rodiny modální, jež 

kromě nukleární rodiny zahrnují i neúplné rodiny s jedním rodičem, 

bezdětná manželství, nesezdaná soužití, rodinné sítě vzniklé 

z opakovaných sňatků rozvedených osob.  

 

1.3 Funkce rodiny 

Rodina zajišťuje mnoho činností – poskytuje hmotné zabezpečení, 

péči o zdraví, výživu a kulturní návyky, vytváří socializační a výchovné 

prostředí pro děti, předává jim kulturní dědictví, učí morální postoje, 

chrání a podporuje. Rodina plní ale i role ve vztahu ke společnosti – podílí 

se na reprodukci biologické i kulturní. Rodina se pohybuje v určitém 

prostoru a čase, proto dochází k neustálým proměnám jejím funkcím, 

některé funkce po čase ztrácejí původní význam, jiné mizí, zužují se či 

rozšiřují. Některé původní funkce převzal v průběhu času stát. 6 

                                            
5 POTŮČEK, Martin. Sociální politika (s. 103). Vyd. 1. Praha: Sociologické nakl., 1995. 

6 Stašová, L. Rodina jako výchovný a socializační činitel. In Kraus, B. (Eds.), Člověk – prostředí 

– výchova (s. 78-85). Brno: Paido, 2001. 
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1.4 Problémy současné rodiny 

Giddens uvádí, že svět, v němž žijeme je nepředvídatelný a složitý, 

neustále se mění a my se musíme neustále vyrovnávat s příležitostmi i 

riziky, která nám takový svět přináší. Ústředním tématem našeho 

osobního života jsou dnes „vztahy“. Vztahy jsou úzce spjaty s důvěrou a 

právě důvěra hraje důležitou roli ve vztazích mezi partnery i v rámci 

rodiny. 7 

Celosvětová ekonomická krize zasáhla zcela logicky i do sociální 

oblasti a v neposlední řadě ohrozila i rodinu. V řadě evropských zemí lze 

podle zprávy Social Watch 20138 pozorovat omezování veřejně 

poskytovaných služeb (zdravotnická péče) a příspěvků (příspěvek na 

dítě, na péči), sociálních dávek, důchodů a dalších, což zasáhlo do snahy 

o slaďování pracovního a rodinného života a v konečném důsledku 

postihlo zejména ženy - matky. 

Slaďování rodinného a pracovního života je v současnosti věnována 

velká pozornost, nicméně ze zprávy Social Watch 2013 vyplývá, že 

v mnoha zemích postižených ekonomickou krizí začíná opět významnou 

roli hrát rodina, která přebírá zpět některé funkce státu (např. péči o 

seniory, osoby se zdravotním postižením, služby osobní asistence). 

Zůstává otázkou, co je přirozenější, solidarita státu nebo rodiny a co je 

důležitější, výkonná ekonomika nebo šťastné obyvatelstvo? Z tohoto 

důvodu lze podle zprávy Social Watch 2013 v oblasti lidského rozvoje a 

občanské společnosti pozorovat odklon od zaměření se pouze na HDP, 

neboť tento ukazatel nezapočítává činnosti neplacené, jako je výchova 

dětí, péče o domácnost, dobrovolnické aktivity, které mají významný vliv 

na chod a rozvoj společnosti. 

 

  

                                            
7 GIDDENS, Anthony. Sociologie (s. 8). Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 

8 Politici selhali: na řadě je veřejnost (str. 19). Editor Karolína Silná. Překlad Tomáš Bíla, Klára 

Kuncová. Praha: Ekumenická akademie Praha, 2013. 
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2. Rodinná politika v ČR 

2.1 Vymezení rodinné politiky 

„Rodinná politika ve své podstatě představuje souhrn aktivit a 

opatření za účelem podpory rodiny. Jelikož se jedná o politiku 

průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života 

společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, 

infrastruktura. Na druhou stranu se však týká oblasti vysoce soukromé, 

a musí tedy respektovat autonomii a schopnost rodin samostatně se 

rozhodovat.“ 9 

„Rodinná politika spoluovlivňuje vnitřní i vnější podmínky vzniku, 

existence a zániku rodin a postavení jejich jednotlivých členů v širším 

právním, ekonomickém, sociálním a kulturním rámci.“10 

Podle Rady vlády pro udržitelný rozvoj je pro funkci rodin důležitá 

slučitelnost rodičovské a profesní role, a to zejména v rodinách s dětmi, 

jejichž rodiče dosáhli vyššího vzdělání. Podmínky panující v ČR 

komplikují dobrou slučitelnost těchto rolí. Mnoho potencionálních rodičů 

záměr mít děti odkládá nebo zcela potlačuje z profesních důvodů. 

Podpora rodin ze strany státu, včetně státní správy a samosprávy na 

úrovni krajů a obcí, je v ČR deficitní jak z hlediska koncepčního, tak i 

zajištění institucionálního.11 

 

                                            
9 MPSV: Podpora rodiny. [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/14469 

10 POTŮČEK, Martin. Sociální politika (s. 101)., Vyd. 1. Praha: Sociologické nakl., 1995. 

11 Vláda ČR: Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR. [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné 

z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/Strategicky-ramec-

udrzitelneho-rozvoje-CR_2010.pdf 

http://www.mpsv.cz/cs/14469
http://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/Strategicky-ramec-udrzitelneho-rozvoje-CR_2010.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/Strategicky-ramec-udrzitelneho-rozvoje-CR_2010.pdf
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2.2 Cíle rodinné politiky 

Obecným cílem rodinné politiky je podle MPSV "vytvořit ve 

společnosti prostředí celkově přátelské rodině". 12 Tohoto cíle lze 

dosáhnout legislativní i nelegislativní cestou. Mezi nejdůležitější dílčí cíle 

patří:  

 odstranění překážek, kterým jsou rodiny vystaveny a které 

ohrožují jejich stabilitu;  

 vytváření a podpora podmínek pro fungování rodin;  

 posilování vědomí rodinných hodnot v celé společnost;  

 posilování vlastní zodpovědnosti rodičů a členů rodin navzájem.  

 

V této souvislosti MPSV apeluje na hodnoty manželství, rodičovství 

a rodiny a vlastní odpovědnosti za její funkčnost a stabilitu. S ohledem 

na aktuální stav české společnosti je zapotřebí posilovat sociální a 

ekonomickou soběstačnost, a tím mezigenerační solidaritu a soudržnost 

rodin. Zvláštní pozornost by měla být věnována dětem z rodin se 

specifickou potřebou, s ohledem na jejich vzdělávání, budoucí uplatnění 

na trhu práce a ve společnosti. 

 

2.3 Aktéři rodinné politiky 

Pro úspěšný rozvoj rodinné politiky je klíčové zapojit do její tvorby a 

realizace všechny příslušné aktéry. Mezi ně se řadí:  

 orgány státní správy na ústřední, regionální i místní úrovni;  

 orgány samosprávy na regionální a místní úrovni;  

 občanský sektor (nestátní neziskové organizace, odbory 

apod.);  

 komerční sektor (např. zaměstnavatelé, poskytovatelé 

komerčních služeb);  

                                            
12 Rodinná politika na úrovni krajů a obcí: metodické "doporučení" Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 
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 odborníci (akademická, vědecká a výzkumná sféra);  

 vzdělávací instituce;  

 média;  

 široká občanská veřejnost (zejména rodiny a její jednotliví 

členové).13 Jejich vzájemná spolupráce je pro dobré fungování 

zcela zásadní. 

 

2.4 Podpora rodiny 

„Rodinná politika se soustředí na podporu rodin ve výkonu jejich 

přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí a zasahování do 

vnitřního života rodin, rozdělení sociálních rolí v rodině atd. Měla by 

pamatovat na všechny vývojové fáze rodin, stejně jako na jejich potřeby 

v konkrétních situacích.“14 

MPSV rozlišuje v souvislosti s rodinnou politikou tři oblasti zaměřené 

na podporu rodiny – sociální služby, služby na podporu fungující rodiny 

a sociálně-právní ochranu dětí. Sociální služby dále dělí na sociální 

poradenství (základní a odborné), služby sociální péče a služby sociální 

prevence. Služby na podporu rodiny mohou být komerčního i 

nekomerčního charakteru. Mateřská centra, jimž je věnována tato práce, 

svou činností patří do poslední jmenované skupiny. 

Rodinná politika ČR se ocitla v nezáviděníhodné situaci. Na úrovni 

státu se sice řeší celá řada legislativních změn, ty ale nestačí dostatečně 

rychle reagovat na prudké změny ve společnosti (viz např. problémy 

současné rodiny v oblasti slaďování rodinného a profesního života 

versus nedostatečná kapacita zařízení pro předškolní péči a výchovu. 

Stát na jedné straně očekává od občanů co největší pracovní výkon, 

zároveň neumožňuje zajistit potřebné podmínky. Určitý problém lze 

spatřit i v tom, že určitá část společnosti stále očekává, že za ně 

                                            
13 Rodinná politika na úrovni krajů a obcí: metodické "doporučení" Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 

14 MPSV: Podpora rodiny. [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/14469 

http://www.mpsv.cz/cs/14469
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problémy vyřeší stát (jak tomu bylo v době komunistického režimu). 

Nicméně určitý posun vpřed představuje oblast rozvoje neziskového 

sektoru a spolupráce na úrovni měst, obcí, krajů. Těmto tématům bych 

se ráda věnovala v následujících kapitolách, neboť hrají důležitou roli 

v rozvoji občanské společnosti, na kterém se podílejí i mateřská centra. 
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3. Regionální rodinná politika 

3.1 Vymezení a cíle regionální rodinné politiky 

"Regionální rodinná politika znamená rozšíření prostoru pro realizaci 

rodinných opatření a posilování vědomí rodinných hodnot." 15 Podle 

MPSV znají potřeby rodin blíže obce a kraje, neboť mají lepší přehled o 

místních podmínkách. Disponují celou škálou kompetencí k realizaci 

prorodinných opatření - např. v oblasti podpory bydlení, infrastruktury, 

zřizování škol, pořádání akcí na podporu rodiny, poskytování služeb pro 

rodinu, atd. 

Navzdory tomu, že znalost potřeb rodin i místních podmínek činí 

z obcí a krajů jedny z nejvýznamnějších aktérů, není podle MPSV 16 

význam regionální a komunální rodinné politiky v ČR zcela doceněn. 

Rozsah i kvalita podpory rodin se v jednotlivých krajích významně liší, 

což je způsobeno neexistencí jednotné koncepce rodinné politiky. 

Většina obcí se stále ještě soustředí spíše na řešení problémů (dávky 

sociální podpory, sociální péče, sociálně-právně ochranu dětí) a malý 

zájem je věnován podpoře služeb a angažovanosti rodin v prosazování 

svých potřeb. Obce by podle MPSV měly věnovat větší pozornost 

monitorování situace rodin, propagaci rodinných témat a podpoře 

subsidiarity. Obecným cílem by mělo být vytvoření atmosféry příznivé 

rodině, resp. opatření pro finanční podporu rodiny, podpory služeb pro 

rodinu, společensko-kulturních akcí, vzdělávacích a osvětových aktivit, 

dostupného bydlení, dále přizpůsobováním a budováním infrastruktury. 

Mezi specifické cíle regionální rodinné politiky patří: 

 Podpora vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro 

fungování rodin 

 Podpora rodinných vztahů a kompetencí 

                                            
15 Rodinná politika na úrovni krajů a obcí: Metodické "doporučení" Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 

16 MPSV. Národní koncepce rodinné politiky [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf
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 Slučitelnost práce a rodiny 

 Podpora rodin se specifickými potřebami. 

 

Právě tyto oblasti jsou i v oblasti zájmu mateřských center, kterým je 

věnována tato práce. 

 

3.2 Aktéři regionální rodinné politiky a jejich role 

Mezi aktéry regionální rodinné politiky patří kraje, obce, organizace 

občanské společnosti, zaměstnavatelé, rodiny, média, školská zařízení 

a další.  

Jak již bylo řečeno, od regionální rodinné politiky se očekává větší 

míra nasazení při řešení problémů v dané lokalitě. Vzhledem 

k nejednotné koncepci ze strany státu se situace v obcích, městech, 

krajích mnohdy výrazně liší, záleží na dobré komunikaci a spolupráci 

jednotlivých aktérů. Díky otevření se světu, vstupu ČR do EU se objevily 

nové nástroje a metody zaměřené na podporu rozvoje občanské 

společnosti, města, regionu. Nástroje i metody mohou být osvědčené 

v zahraničí, záleží, jak je využijeme v konkrétních podmínkách. 

Jako zajímavou metodu i přístup v současné regionální politice 

v následující podkapitole přiblížím metodu komunitního plánování. 

 

3.3 Komunitní plánování 

 

„Komunitního plánování je metoda, prostřednictvím níž plánujeme 

rozvoj služeb na daném území pro určité skupiny znevýhodněných osob 

v určitém čase.“ 17 Účastníky komunitního plánování jsou uživatelé, 

poskytovatelé služeb a zadavatelé. Jeho úspěšnost závisí na spolupráci 

                                            
17 Komunitní plánování. [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: 

http://www.komunitniplanovani.com/kp-o-komunitni-planovani_2/ 

http://www.komunitniplanovani.com/kp-o-komunitni-planovani_2/
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jednotlivých aktérů a umění shody. Metoda integruje manažerský přístup 

z komerční sféry s psychologickými, sociologickými a 

psychoterapeutickými přístupy používanými v sociálních službách. 

Plánováním programů, projektů, služeb ve spolupráci se zadavateli, 

poskytovali, zaměstnavateli a uživateli lze předcházet sociálnímu 

vyloučení znevýhodněných osob z trhu práce a ze společnosti. Je 

směřováno do budoucnosti, což je nesmírný posun v rámci české 

sociální politiky, která řešila většinou pouze aktuální problémy. Je to 

přístup, který říká „co“ i proces „jak“ pracovat s komunitou v daném místě 

při řešení jejích potřeb. Jsou zde jasně vymezeni účastníci „kdo“ a čas 

„kdy“.  

Komunitní plánování se v ČR rozvíjí postupně od roku 1998 a 

pochází z prostředí Anglie. Je to fenomén, který by si zasloužil 

samostatnou práci, já jej zmiňuji z toho důvodu, že má podobné ambice 

jako mateřská centra, tedy podpořit rozvoj občanské společnosti zdola, 

aktivizovat občany ke spolupráci. O konkrétních případech zapojení 

mateřských a rodinných center do komunitního plánování se zmíním 

v praktické části této práce. 
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4. Občanský sektor 

4.1. Vymezení občanského sektoru 

Sokol chápe občanský sektor jako cosi přirozeného, co bylo a je 

přítomno v každé normální lidské společnosti. 18 Pozornost je mu 

věnována zejména v posledním půlstoletí. Za jeho předchůdce lze podle 

Sokola považovat různé projevy lidské solidarity známé z kmenových a 

rodových společností, později dobročinné organizace, péče o lidi 

postižené, znevýhodněné, společensky slabé. V současnosti tuto oblast 

chápeme jako samostatnou oblast společenského života. 

Podle Potůčka vyrůstá občanský sektor z podhoubí občanské 

společnosti; ta pak čerpá zdroje své existence z občanských postojů 

veřejnosti. 19 Občanský sektor podle Potůčka pomáhá občanům vyrovnat 

se mj. s výsledky voleb. Kromě tradičních kanálů reprezentativní 

demokracie jim dává prostor ovlivnit veřejnou politiku vyjádřením 

občanského názoru a vykonáním občanského činu. 

Skovajsa, Dohnalová chápou občanský sektor jako „oblast lidské 

činnosti nacházející se mezi rodinou trhem a státem“. 20 Tvoří ji soukromá 

sdružení občanů zakládaná dobrovolně za určitým cílem, který nesmí být 

nelegální, omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů a nesmí 

být založena s cílem generování zisku. Řada organizací, uvádí dále 

Skovajsa, Dohnalová se věnuje podpoře veřejně prospěšných cílů, 

z nichž těží celá společnost nebo její podstatná část. 

Potůček se zamýšlí nad vývojem občanského sektoru a tvrdí, že „ani 

vytvoření adekvátních legislativních a ekonomických podmínek pro 

činnost neziskových organizací není zárukou rozvoje občanského 

sektoru, není-li mezi občany dostatečný zájem v nich působit, jinými slovy 

                                            
18 SOKOL, Jan. Občanská společnost a komunikace. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 

http://www.jansokol.cz/2014/03/obcanska-spolecnost-a-komunikace/ 

19 POTŮČEK, Martin. Nejen trh: role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české 

společnosti. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 

20 SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice 

(s.16). Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 

http://www.jansokol.cz/2014/03/obcanska-spolecnost-a-komunikace/
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řečeno, nedisponuje-li daná společnost dostatečným potenciálem 

občanství, sociální participace.“ 21  

Občanský sektor lze chápat jako prostor, který umožňuje občanům 

svobodně projevit solidaritu s druhými lidmi, umožňuje pohotově 

reagovat na potřeby občanů v daném místě a v daném čase. Významnou 

roli zde rovněž hraje otázka smysluplnosti této činnosti. 

 

4.2 Organizovaná občanská společnost 22 a její 

nejčastější formy 

Občanský sektor v chápání státní politiky tvoří občanská sdružení 

(resp. od 1. ledna 2014 spolky), obecně prospěšné společnosti, církevní 

právnické osoby (resp. evidované či registrované osoby registrovaných 

církví a náboženských společností), nadace a nadační fondy. Od 1. ledna 

2014 k nim přibyla ještě další právní forma: ústav.  

OOS pomáhají jednotlivci domáhat se svých práv a podílet se tak na 

reformě institucí. Podle zprávy USAID 23 vedla politická nestabilita, časté 

střídání vlád v České republice v posledních letech k nedůvěře veřejnosti 

v politiku. To vedlo zároveň k většímu zájmu o občanské aktivity.  

  

                                            
21 POTŮČEK, Martin. Nejen trh: role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české 

společnosti. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 

22 Termín organizace občanské společnosti (civil society organizations, CSOs) se v posledních 

letech stává rozšířenějším v praxi i v akademických pracích, kde do určité míry nahradil starší 

označení „nevládní“ nebo „neziskové“ organizace. (in: Skovajsa, M.: Občanský sektor) 

23 www.neziskovky.cz. [online]. [cit. 2015-04-09]. DOI: INDEX UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

OBČANSKÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013. Dostupné z: 

http://www.neziskovky.cz/clanky/511_663/fakta_zpravy_o_stavu_neziskoveho_sektoru/ 

http://www.neziskovky.cz/clanky/511_663/fakta_zpravy_o_stavu_neziskoveho_sektoru/
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Podle ČSÚ byl stav OOS v roce 2013 následující24: 

 Občanská sdružení 84 400 

 Nadace 500 

 Nadační fondy 1323 

 Obecně prospěšné společnosti 2571 

 Evidované právnické osoby 4176 

 

Zajímavé srovnání poskytují údaje z roku 1990, kdy bylo evidováno 

pouze 3879 občanských sdružení. Prudký vzestup byl způsoben 

spontánní iniciativou občanů po roce 1990, kdy řada sdružení navázala 

na aktivity tzv. společenských organizací z doby komunistického režimu, 

další vznikla obnovením organizací zakázaných komunistickým 

režimem, ale i na základě nových výzev, které přinesla demokracie, kde 

opět dostali slovo občané.  

V následující podkapitole se zmíním o občanských sdruženích, 

neboť předmětem mé práce jsou mateřská centra a ta z velké části 

vznikala formou občanského sdružení. Zároveň popíši novou formu OOS 

– spolek.  

 

Občanské sdružení 
 
Termín občanské sdružení (někdy používán pouze ve znění 

„sdružení“) byl zaveden československým zákonem č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů (ZoSO). Občanské sdružení vznikalo registrací 

stanov u Ministerstva vnitra. Občanská sdružení existovala v České 

republice od roku 1990 do konce roku 2013. Od 1. 1. 2014 se sdružení 

podle nového občanského zákoníku považují za spolky a ve lhůtě 

stanovené zákonem tomu musí přizpůsobit i své názvy a stanovy. 

                                            
24 ČSÚ: . [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: 

http://www.neziskovky.cz/sdata/stat_NNO_tabulka_1990_2013_619.pdf 

http://www.neziskovky.cz/sdata/stat_NNO_tabulka_1990_2013_619.pdf
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Důvodem ke změně ZoSO byla absence podpůrných ustanovení pro 

jejich vnitřní organizaci, základní vymezení členských práv, zásady jejich 

správy, zcela zásadním nedostatkem byla však absence ustanovení, 

která by zajistila alespoň minimální míru transparentnosti. Právě tento 

aspekt vedl ke zneužívání formy občanských sdružení k daňovým 

únikům a k právní nejistotě osob v nich působících. Rovněž neexistoval 

veřejný rejstřík (pouze seznam občanských sdružení), což vedlo 

k celkové nepřehlednosti.  

Spolek 

Spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek mohou založit 

alespoň tři osoby (není omezeno, zda fyzické či právnické) vedené 

společným zájmem k jeho naplňování. Zakládacím aktem spolku je 

shoda nejméně tří zakladatelů na stanovách. Ty musejí obsahovat 

přinejmenším název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů 

vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti 

vznikat, a určení statutárního orgánu spolku. Stanovy mohou určit výši a 

splatnost členského příspěvku. Stanovy mohou rozlišit více druhů 

členství s rozdílnými právy a povinnostmi. Název musí obsahovat slova 

„spolek“ nebo „zapsaný spolek“, případně zkratku „z. s.“ Zapisuje se 

do spolkového rejstříku, který je veden příslušným rejstříkovým soudem. 

Spolek je právně upraven § 214–302 občanského zákoníku. 

 

4.3 Strategie udržitelnosti OOS 

Základním důvodem existence OOS je naplňování jejího poslání. 

Poslání mohou být různá – zaměřena na zlepšení situace určité skupiny 

obyvatelstva (ženy, děti, přistěhovalci) nebo na poskytování kulturních a 

vzdělávacích statků (kulturní centra, muzea). Úkolem manažera je 

dohlížet na to, aby byly všechny zdroje a aktivity trvale používány 

k naplňování poslání. Někdy totiž může dojít k odklonu od poslání, např. 
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když se naskytne možnost získat významné finanční zdroje a adaptovat 

za tímto účelem činnost tak, aby vyhovovala poskytovatelům.25 

Podle Plamínka patří slovo „poslání“ mezi tzv. velká slova, podobně 

jako například svoboda, pravda, láska, čest, která se s ohledem na 

negativní historické zkušenosti dostala poněkud stranou, nicméně pro 

fungování OOS je zcela zásadní, neboť:  „Poslání vyjadřuje důvod 

existence neziskové organizace, říká, proč je organizace tady a čeho 

chce dosáhnout.“26 

V rámci strategií udržitelnosti OOS je podle Šedivého a Medlíkové 27 

třeba věnovat pozornost strategickému plánování, uvědomit si hodnoty 

v organizaci, vize, najít diferenciátor (čím je organizace jiná), uvědomit si 

cílové skupiny a možné podporovatele, vnímat konkurenci, pojmenovat 

produkt (výrobky a služby), stanovit si dlouhodobé cíle a zajistit potřebné 

zdroje. S profesionalizací OOS získalo na významu strategické 

plánování a fundraising, proto tyto pojmy dále rozvedu.   

 

Strategické plánování 

 

Strategické plánování představuje pro zajištění dlouhodobé 

udržitelnosti neziskových organizací vysoce efektivní proces. Jeho 

smyslem je správně definovat, kde se organizace nachází a kde by se 

nacházet chtěla. Strategické plánování se netýká pouze organizací, 

setkáme se s ním i na úrovni státu, vlády, krajů, měst a obcí. Při 

strategickém plánování se využívá analýz, mezi nejčastější z nich patří28: 

                                            
25 Holland T.P.: Management v OOS: in SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná 

občanská společnost v České republice (s. 234). Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 

26 PLAMÍNEK, Jiří. Řízení neziskových organizací: první český rádce pro pracovníky v 

občanských sdruženích, nadacích, obecně prospěšných společnostech, školách, církvích a 

zdravotnických zařízeních. (s. 13). 1. vyd. Praha: Nadace Lotos, 1996. 

27 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace (s.27 - 48.). 2., aktualiz. a 

dopl. vyd. Praha: Grada, 2011.  

28 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace (s.29 - 30.). 2., aktualiz. a 

dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 
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STEEP analýza 

Jde o analýzu jednotlivých částí vnějšího prostředí – tj. co ovlivňuje 

organizaci. Jedná se o faktory, které organizace nemůže většinou 

ovlivnit, ale mají na ni velký vliv – např. demografické, technické, 

ekonomické, environmentální a politické faktory. 

SWOT analýza 

Ta se kromě vnějšího prostředí zaměřuje i na vnitřní prostředí 

v organizaci. Skládá se ze čtyř částí, analyzují se silné a slabé stránky, 

které popisují vnitřní fungování organizace a případné příležitosti a 

ohrožení, jež popisují vnější prostředí. 

Název SWOT je akronymem čtyř anglických slov: 

• strengths (silné stránky) 

• weaknesess (slabiny) 

• opportunities (příležitosti) 

• threats (hrozby) 

Tato analýza představuje základní metodu, pomocí níž je možné 

určit základní strategické směry pro rozvoj organizace. 

Analýza zainteresovaných skupin 

Představuje složitější analýzu, jejímž cílem je určit, jaký má 

organizace význam pro zainteresované skupiny, a to pozitivně i 

negativně. Zároveň posuzuje vliv zainteresovaných skupin na 

zkoumanou organizaci. Výstupem je definovat, jak s jednotlivými 

zainteresovanými skupinami pracovat – koho informovat, koho zapojit. 
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Foundraising 

 

Trh OOS představuje stále více konkurenční prostředí a podle 

Hollanda 29 je velice obtížné udržet v chodu základní činnosti podstatné 

pro plnění poslání OOS, zároveň ale náročné na financování. Nicméně 

právě hledání zdrojů pro plnění základního poslání musí být prioritou pro 

všechny osoby působící v OOS.  

Organizace ke svému fungování potřebuje 3 zdrojové oblasti: 

1. Finanční zdroje 

2. Zázemí, služby a materiál 

3. Lidi 

Foundraising (doslova navyšování fondů či zdrojů) se dostal na 

přední místo v oblasti udržitelnosti občanského sektoru. Jeho rozvoj 

souvisí podle zprávy USAID30 s postupnou profesionalizací OOS v naší 

zemi.  

Podle Šedivého a Medlíkové je fundraising proces. „Je tvořen 

provázanými aktivitami, které organizace musí v běžném provozu 

provést tak, aby si zajistily dostatečné zdroje – peníze, zázemí a lidi. 

Autoři dále uvádějí, že nestačí mít dobrý fundraising, je třeba přesvědčit 

lidi v organizaci, aby mysleli fundraisingově.“ 31 

Vícezdrojové financování 

Častým problémem českých OOS je, že sice čerpají finance 

z většího počtu zdrojů, ale jeden z nich je dominantní, přičemž závislost 

na dominantním zdroji je značně nestabilní.  

                                            
29 Holland T.P.: Management v OOS: in SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná 

občanská společnost v České republice (s. 240). Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 

30 www.neziskovky.cz. [online]. [cit. 2015-04-09]. DOI: INDEX UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

OBČANSKÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013. Dostupné z: 

http://www.neziskovky.cz/clanky/511_663/fakta_zpravy_o_stavu_neziskoveho_sektoru/ 

31 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace (s. 66). 2., aktualiz. a 

dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 

http://www.neziskovky.cz/clanky/511_663/fakta_zpravy_o_stavu_neziskoveho_sektoru/
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Podle studie Přínosu MC rodině a společnosti je řada MC závislá na 

zdrojích z grantů a dotací, což představuje rizikový faktor. Navíc 

podmínky dotačních řízení a grantů se omezují pouze na řešení 

specifických problémů, tudíž nelze je využít na základní činnosti 

mateřských center.32 

Z uvedeného vyplývá, že pro zdravé fungování OOS je důležité 

poměrné zastoupení zdrojů. 

Zdroje a metody fundraisingu 

Zdroje fundraisingu lze najít: 

 Ve veřejných institucích; 

 V nadacích; 

 U jednotlivců; 

 U klientů, kteří nakupují produkty organizace. 

Důležité je také „JAK“ z určitého zdroje získat podporu. 

  

                                            
32 Přínos mateřských center rodině a společnosti. [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.materska-

centra.cz/download.php?FNAME=1326831930.upl&ANAME=SitMC_mapovani_shrnuti.pdf 

http://www.materska-centra.cz/download.php?FNAME=1326831930.upl&ANAME=SitMC_mapovani_shrnuti.pdf
http://www.materska-centra.cz/download.php?FNAME=1326831930.upl&ANAME=SitMC_mapovani_shrnuti.pdf


 
30 

 

Šedivý a Medíková uvádějí následující možnosti získávání 

prostředků: 

 Veřejná sbírka; 

 Benefiční akce; 

 Vytvoření projektu a sepsání žádosti o grant či dotaci; 

 Telefonické oslovení dárce; 

 Osobní setkání; 

 Dárcovská SMS; 

 Sdílený marketing; 

 Odkaz ze závěti; 

 Prodej vlastních výrobků a služeb; 

 Členské příspěvky; 

 Poštovní kampaní.33 

Úspěšnost oslovování závisí na dobré komunikaci, ale i na důkladné 

analýze trhu a dobrém plánování. V současnosti lze využít moderních 

komunikačních kanálů, nicméně Holland34 upřednostňuje přímé osobní 

kontaktování. Budování vztahů mezi podporovatelem a poskytovatelem 

služeb trvá delší dobu, je však trvalejšího charakteru. 

Z výše uvedeného vyplývá, že strategické plánování a dobrý 

fundraising mohou posunout OOS výrazně kupředu. 

  

                                            
33 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace (s. 65 – 66). 2., 

aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 155 s. Management (Grada). 

34 Holland T.P.: Management v OOS: in SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná 

občanská společnost v České republice (s. 244). Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 
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5. Mateřská centra 

Mateřská centra jsou organizace, které jsou zřizovány většinou 

ženami na mateřské a rodičovské dovolené. Samotní 

uživatelé/uživatelky služeb se zároveň podílejí na samosprávě 

organizace a také zajišťují programy. Mateřská centra umožňují matkám 

s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. 

Charakteristickými znaky mateřských center je princip rodinné 

svépomoci a vzájemné služby, poskytování společenství, solidarity a 

otevřenosti všem generacím. MC nabízí laické i odborné poradenství. 

Základní funkce mateřských center je sociálně preventivní. Mateřská 

centra poskytují služby prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující 

o děti a služby na podporu zkvalitňování partnerských a manželských 

vztahů a posilování rodičovských kompetencí. Další funkcí je prevence 

kriminality pomocí široké nabídky volnočasových aktivit. Novým trendem 

je také integrace cizinců. 35 

 

5.1 Historie a současnost mateřských center 

Počátky mateřských center lze nalézt v době krátce po Sametové 

revoluci. V roce 1990 získala Rut Kolínská, tehdy aktivní členka hnutí 

Pražských matek, první informace o existenci mateřských center 

v Německu. Následujícího roku se uskutečnila 1. exkurze Pražských 

matek do Mnichova a následně byl zorganizován 1. seminář o zakládání 

MC. První mateřské centrum v České republice vzniklo v roce 1992 ve 

spolupráci s YMCA Praha, opět zásluhou Rut Kolínské. Myšlenka se 

šířila dál a v průběhu dalších 10 let vzniklo na 120 nových center po celé 

republice. V současnosti je v Síti mateřských center registrováno 279 

organizací. Toto číslo zahrnuje pouze organizace registrované v Síti 

mateřských center, nelze přehlédnout, že tyto organizace spolupracují, 

                                            
35 Co jsou mateřská centra [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z: http://www.materska-

centra.cz/sit-mc-v-cr/co-jsou-mc/ 

http://www.materska-centra.cz/sit-mc-v-cr/co-jsou-mc/
http://www.materska-centra.cz/sit-mc-v-cr/co-jsou-mc/
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inspirovaly a byly inspirovány i dalšími organizacemi, díky nimž se znovu 

rodí občanská společnost. 

Mateřská centra vznikala inspirována německým modelem, nelze 

ovšem opomenout ani bohatou historii spolků a dobročinných organizací, 

které u nás existovaly již v době Rakouska-Uherska a k jejichž velkému 

rozvoji došlo po založení samostatného státu. Většinu těchto spolků 

zakládaly rovněž ženy. Tyto spolky neměly finanční podporu od státu 

zdaleka v takové míře jako dnes. Byly odkázány na různé sbírky a 

založené na velké míře dobročinnosti.36 

 

5.2 Síť mateřských center 

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Jejím základním 

posláním zůstává i nadále podpora a nabízení metodického vedení členů 

Sítě a pomoc při zakládání nových MC, snaží se však otevírat i široké 

veřejnosti a řešit celospolečenské problémy související s krizí rodiny. 

Snaží se posilovat občanský život komunity, zdůrazňovat hodnoty rodiny 

a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve 

společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných 

příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí, 

pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními 

organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření.  

V současnosti Síť MC zaměřuje svou činnost na dva základní okruhy 

problémů související s rodinou – směrem dovnitř rodiny a na vnější 

podmínky pro život rodiny.  

Síť mateřských center spolupracuje s MPSV a její předsedkyně Rut 

Kolínská je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a 

místopředsedkyní Výboru RVRP pro slaďování pracovního a rodinného 

                                            
36 KODYMOVÁ, Pavla. Historie české sociální práce v letech 1918-1948. (s.  Vyd. 1. V Praze: 

Karolinum, 2013. 
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života. Síť MC je rovněž stálým hostem Stálé komise pro rodinu 

poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.37 

 

5.3 Klienti mateřských center 

Podle zprávy o přínosu MC rodině a společnosti38, vypracované Sítí 

MC v roce 2009, v nabídce center převažovaly služby a programy pro 

rodiny s malými dětmi (do 6 let). Nabídka programů se však postupně 

začala zaměřovat i na jiné věkové kategorie, např. školní děti (kroužky, 

hlídání, převody), na mládež (prevence kriminality, podpůrné programy) 

nebo například na aktivizaci seniorů. Z toho je patrné, že mateřská centra 

se snaží podporovat rodiny jako celek. 

 

5.4 Hlavní činnosti a funkce mateřských center 

5.4.1 Otevřená herna 

Činnost mateřských center staví na svépomoci. Podle zprávy o 

přínosu MC rodině a společnosti zhruba 30 % z celkové nabídky 

představuje tzv. otevřená herna. Otevřená herna funguje jako 

svépomocná skupina rodičů (většinou matek na mateřské či rodičovské 

dovolené). Každé mateřské centrum nabízí aktivační programy pro 

rodiče s dětmi s cílem upevňování vztahu  matka/otec/rodiče - dítě/děti a 

zároveň rozvíjení schopností a dovedností dětí.  

Otevřená herna slouží rovněž k přirozené socializaci dětí v kolektivu. 

Giddens v souvislosti s vývojem sociálních reakcí uvádí, že vztah mezi 

dítětem matkou a dalšími pečujícími lidmi se mění na konci prvního roku 

                                            
37 Síť mateřských center o.s. v České republice (Síť MC v ČR), Výroční zpráva 2013. Bez 

nakladatelství, 2014. Dostupné z: http://www.materska-

centra.cz/download.php?FNAME=1418548724.upl&ANAME=SitMC_vz2013.pdf 

38 Přínos mateřských center rodině a společnosti. [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.materska-

centra.cz/download.php?FNAME=1326831930.upl&ANAME=SitMC_mapovani_shrnuti.pdf 

http://www.materska-centra.cz/download.php?FNAME=1418548724.upl&ANAME=SitMC_vz2013.pdf%20
http://www.materska-centra.cz/download.php?FNAME=1418548724.upl&ANAME=SitMC_vz2013.pdf%20
http://www.materska-centra.cz/download.php?FNAME=1326831930.upl&ANAME=SitMC_mapovani_shrnuti.pdf
http://www.materska-centra.cz/download.php?FNAME=1326831930.upl&ANAME=SitMC_mapovani_shrnuti.pdf
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života. V té době začíná mluvit, ale umí se i postavit, později ve čtrnácti 

měsících chodit. Ve dvou až třech letech života roste u dětí schopnost 

chápat interakce a emoce jiných členů rodiny. Zhruba ve věku jednoho 

roku začíná mít pro dítě velký význam hra. Zpočátku si hraje převážně 

samo, ale pak stále více vyžaduje, aby si někdo hrál s ním. 

Prostřednictvím hry se dítě učí, zkouší si nové schopnosti a napodobuje 

chování druhých. 39 

 

5.4.2 Programy na podporu rodičovství 

 

Podle zprávy o přínosu MC40 centra rovněž nabízejí programy pouze 

pro dospělé, zaměřené na posilování aktivního rodičovství a vzdělávací 

programy s rodičovskou a prorodinnou tématikou.  

Svépomocné služby se zaměřují na zvyšování rodičovských 

kompetencí, klubová setkávání rodin s dětmi se specifickými potřebami 

usnadňují integraci i život zejména rodičů s malými dětmi z ekonomicky 

slabších vrstev. Mateřská centra zajišťují svépomocně i společné pobyty 

nebo víkendové akce. 

 

5.4.3 Sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb.  

 

Sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 

poskytuje podle zprávy o přínosu MC zhruba 14 % center, většinou se 

jedná o sociální poradenství, aktivizační, intervenční či terapeutické 

služby, ale například také zřízení azylového domu. 

  

                                            
39 GIDDENS, Anthony. Sociologie (s. 24). Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 

40 Přínos mateřských center rodině a společnosti. [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.materska-

centra.cz/download.php?FNAME=1326831930.upl&ANAME=SitMC_mapovani_shrnuti.pdf 

http://www.materska-centra.cz/download.php?FNAME=1326831930.upl&ANAME=SitMC_mapovani_shrnuti.pdf
http://www.materska-centra.cz/download.php?FNAME=1326831930.upl&ANAME=SitMC_mapovani_shrnuti.pdf
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5.4.4 Jednorázové akce 

 
Nabídkovou škálu mateřských center doplňují jednorázové akce 

většinou organizované pro širokou komunitu. Bývají to akce spojené 

například s tradicemi nebo vytváření nových tradic, ale také účast na 

kampaních Sítě mateřských center (Táta dneska frčí, Město pro děti a 

další). 

5.6 Další činnosti mateřských center 

5.6.1 Integrace a podpora znevýhodněných skupin 

 

Mateřská centra rozvíjí spolupráci s dalšími organizacemi (například 

domovy pro seniory, dětské domovy, organizace pracujícími s 

náhradními rodinami, s rodinami s dětmi s postižením, se sociálně 

znevýhodněnými rodinami, s uprchlíky apod.). Spolupráce probíhá 

například formou společných setkávání či aktivit, pořádáním benefičních 

programů pro spolupracující organizaci nebo nabídkou prostor 

mateřského centra pro realizaci některých programů. 41 

 

5.6.2 Dětské skupiny 

 

Řada mateřských, rodinných center začala v rámci rozšiřování svých 

služeb a zejména v reakci na akutní nedostatek předškolních zařízení 

nabízet péči o předškolní děti jako alternativu k mateřským školkám. Tato 

alternativa znamenala pro řadu měst významnou pomoc, neboť v mnoha 

lokalitách nebylo možné navýšit stávající kapacitu s ohledem na přísné 

požadavky týkající školských zařízení. Podle ČSÚ se ve školním roce 

2013/14 nepodařilo vyhovět 60 281 žadatelům o přijetí do mateřské 

školy. Tato čísla jsou alarmující vzhledem k obecnému cíli rodinné 

politiky ČR (viz 2.3). 

                                            
41 Přínos mateřských center rodině a společnosti. [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.materska-

centra.cz/download.php?FNAME=1326831930.upl&ANAME=SitMC_mapovani_shrnuti.pdf 

http://www.materska-centra.cz/download.php?FNAME=1326831930.upl&ANAME=SitMC_mapovani_shrnuti.pdf
http://www.materska-centra.cz/download.php?FNAME=1326831930.upl&ANAME=SitMC_mapovani_shrnuti.pdf
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Z právního hlediska se na dětské skupiny vztahuje zákon 

č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

Podle § 2 tohoto zákona se službou péče o dítě v dětské skupině rozumí 

„činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do 

zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo 

domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb 

dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků 

dítěte.“42 Cílem zákona je právně upravit alternativní předškolní péči 

a umožnit rodičům návrat na trh práce, a to alespoň na 0,5 úvazku. 

Problémem ovšem zůstává, že na trhu práce není dostatečná 

nabídka zkrácených úvazků. Největší přínos alternativní předškolní péče 

lze tudíž spatřit v tom, že umožňuje dětem ranou socializaci a matkám 

dává prostor k hledání práce či dalšího vzdělávání. 

 

5.6.3 Projektová činnost 

 

V posledních letech stoupal počet projektů zaměřených na širokou 

veřejnost. Projekty se rovněž staly nástrojem spolupráce nejen s dalšími 

organizacemi, ale také spolupráce s obcemi. Tematické zaměření 

projektů souvisejí zejména se zájmy a potřebami rodin – návštěvníků 

mateřských center: životní prostředí a zdraví, vzdělávání v nejrůznějších 

oborech a také v oblasti rodičovských kompetencí, posledním 

obsahovým okruhem, který se často v projektech objevoval je návrat na 

trh práce a rovné příležitosti žen a mužů.  

 

  

                                            
42 Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části se zaměřím na dvě centra, ve kterých jsem provedla 

výzkumné šetření. První z center vzniklo před 20 let jako klasické 

mateřské centrum a postupně svojí činností přesáhlo původní poslání 

mateřských center. Druhé centrum představuje určitou alternativu 

k mateřským centrům, v názvu nese označení „rodinný klub“, svojí 

činností se rovněž zaměřuje na podporu rodiny, orientuje se ovšem i na 

oblast životního prostředí, vzdělávání a inkluzi. Obě centra se nacházejí 

v dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a vzájemně 

spolupracují. 

 

8. Cíl výzkumu a použité metody 

Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat stav vybraných organizací 

a dopad na rozvoj místní komunity a na základě získaných dat provézt 

srovnání obou organizací v oblastech důležitých pro jejich udržitelný 

rozvoj. Získaná data rovněž využiji v rámci analýzy SWOT – pokusím se 

identifikovat silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby / omezení. 

Analýza bude předána organizaci Klíček jako podklad ke zpracování 

strategického plánu. 

Ve svém výzkumném šetření jsem využila metody kvalitativního 

výzkumu, uskutečněného formou standardizovaných rozhovorů a 

dotazníků se zástupci vedení organizací a skupinových diskuzí se členy 

spolku Klíček. Rozhovory a diskuze byly realizovány v březnu 2012 a 

v dubnu 2014. 
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9. Analýza zkoumaných center 

9. 1 Brandýský Matýsek 

9.1.1 Historie a současnost 

Mateřské centrum v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi vzniklo v 

dubnu 1995. Jeho zakladatelkou byla paní Vlaďka Lipovská, ta vedla 

centrum až do roku 2009. Od roku 2010 má Brandýský Matýsek nové 

vedení, které si klade za cíl pokračovat v úspěšné práci a přicházet 

s novými nápady na zkvalitnění programové nabídky.  

Organizace Brandýský Matýsek o.s. se zaměřuje na aktivity pro 

rodiče, nastávající rodiče, rodiče s dětmi a děti předškolního a školního 

věku. Mezi hlavní činnosti patří provoz otevřené herny pro rodiče s dětmi, 

provoz dětského klubu (předškolní vzdělávání, výpomocná služba 

hlídání dětí), volnočasové aktivity pro děti, rodiče a rodiny s dětmi, 

poradenská činnost, provoz dobrovolnického centra 5P a dobrovolnické 

aktivity.  

Významným milníkem v historii organizace byl rok 2012, kdy 

Brandýský Matýsek získal grant ESF na projekt „Chci práci i rodinu“, který 

podporuje slaďování rodinného a pracovního života a který se stal 

hlavním hnacím motorem organizace. Velkou výzvou se stal druhý 

projekt financovaný z ESF „Ženy umí podnikat“ určený pro podnikatelky 

všech generací, směřovaný na podporu vzdělávání, jejich růstu a rozvoje 

zahájený téhož roku. Významné podpory se dostalo ze strany MPSV, 

které podpořilo projekt „O krok dál“ určený pro zvýšení rodičovských 

kompetencí, a Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav podporujícího 

otevřenou hernu a školky. Díky všem zmíněným a cílené podpoře 

sponzorů se podařilo oslovit širší veřejnost a otevřít nově 

zrekonstruovaný prostor školky a kanceláře ve vilce v Riegrově ulici. S 

rozšířením aktivit souviselo i navýšení počtu zaměstnanců Matýska, jeho 

rozpočtu a administrativního zajištění. 
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9.1.2 Hlavní cíle organizace dle platných stanov 

• Sdružení bude vychovávat sebe, své děti a okolí k vzájemné úctě a 

toleranci. 

• Bude získávat odborné poznatky o výchově, zdraví, psychologii dětí i 

dospělých a tyto poznatky bude využívat k výchovné činnosti. 

• Ve své vzdělávací činnosti se zaměří především na rodiny s dětmi a na 

oblast předškolní výchovy. 

• Úlohu rodiny při výchově považuje za nezastupitelnou a prvořadou. 

• Chce povzbuzovat obnovení občanského postoje a podporovat takový 

společenský vývoj, který by utvářel podmínky pro zdravý a svobodný 

život. 

 

9.2 Rodinný klub Klíček z.s. 

9.2.1 Historie a současnost 

Rodinný klub Klíček z.s. vznikl v roce 2012 jako občanské sdružení 

s posláním vedení dětí i dospělých k odpovědnosti za věci veřejné a za 

stav životního prostředí, podpory životního stylu vedoucího k šetrnému 

přístupu a úctě k přírodě a rozvoj životních zkušeností, dovedností a 

postojů. Zakladatelem a současným předsedou spolku je Mgr. Milan 

Zuna Phd. 

Za vedlejší činnost v souladu se stanovami lze považovat 

hospodářskou činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku. 

Dětský klub Klíček, který rodinný klub Klíček provozuje, je členem 

Asociace lesních mateřských škol43. Lektoři a spolupracovníci mají celou 

řadu zkušeností s vedením neziskových organizací, vzděláváním 

                                            
43 Asociace lesních mateřských škol byla založena roku 2011. V současnosti sdružuje 120 

organizací pečujících o 2500 dětí. Lesní školky vzdělávají děti v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem stejně jako klasické MŠ. Přidanou hodnotou jsou lepší sociální vztahy 

díky menšímu kolektivu dětí, posilování obratnosti pohybem v terénu a posílení 

obranyschopnosti celoročním pobytem na čerstvém vzduchu. Pedagogický koncept lesních MŠ 

je ve světě běžný již 100 let – v Norsku je integrovanou součástí celého vzdělávacího systému, 

v Německu je nyní 1500 lesních školek, které byly modelem pro Českou republiku. 
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předškolních dětí a pořádáním akcí (např. dětské tábory, přednášky, 

kurzy). Dětský klub Klíček je zařazen do programu Školka blízká přírodě, 

jehož cílem je hledat možnosti k propojení každodenního fungování 

školek s principy udržitelného rozvoje a šířit myšlenky vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj dále. Rodinný klub Klíček v roce 2013 získal titul "Školka 

blízká přírodě". Základním principem dětského klubu je výchova ke 

zdravému životnímu stylu v souladu s přírodou a budování vztahu ke 

svému okolí. Důraz je kladen na harmonické prostředí, pocit bezpečí a 

důvěry, respektování individuality dítěte, významnou roli hraje prožitek. 

Dále je podporována tvořivost a fantazie, zejména ve vztahu k přírodě. 

Velká část programu probíhá venku, a tak se pohybem na vzduchu 

zároveň posiluje dětská imunita. Program klubu probíhá v nádherných 

prostorách bývalé Rezidence s využitím zahrady a nedaleké okolní 

přírody (Hluchov, Houštka, Proboštská jezera,...) 

Důležitou část činnosti tvoří spolupráce s ostatními kluby a školkami 

ve městě (formou společných programů a akcí), zapojení základních a 

středních škol formou environmentálních programů, přednášek či při 

pomoci s údržbou areálu, navázání spolupráce s dalšími občanskými 

sdruženími a zájmovými spolky ve městě a vytvoření prostoru pro 

společné setkávání, organizování přednášek, workshopů apod. pro 

občany města. 

Mezi další činnosti patří: 

• Kroužky pro děti – Malý vědec, Astronomický kroužek a Turistický 

kroužek 

• Logopedický kroužek a předškolní výchova pro děti od 3 let 

Klub Klíček pořádá: 

• Přednášky na různá témata – v roce 2013 se uskutečnilo 30 

přednášek 

• Workshopy  

• Odpolední či večerní akce pro celé rodiny, výlety i víkendové 

pobyty pro děti. 

http://www.skolkablizkaprirode.cz/
http://files.boleslavskyklicek.cz/200001703-0fdca11d05/titul.jpg
http://files.boleslavskyklicek.cz/200001703-0fdca11d05/titul.jpg
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• Kulturní a společenské akce ve spolupráci s dalšími místními 

organizacemi: Vynášení Morany, Masopust, Den země, Jablečná 

slavnost, Recyklohrátky, Svatomartinská slavnost, Mikuláš. 

• Letní příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let. 

9.2.2 Hlavní cíle organizace dle platných stanov: 

• rozvoj občanské společnosti; 

• zajištění volnočasových aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží; 

• nabídka aktivního využití volného času všem věkovým kategoriím; 

• provoz výchovně vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj 

životních zkušeností, dovedností, postojů; 

• vytvoření prostoru pro spolupráci rodičů a jejich dětí; 

• zajištění činnosti na ochranu přírody a krajiny; 

• pořádání seminářů, přednášek, konferencí, výstav a dalších 

společenských akcí; 

• vydávání publikací a tematických materiálů; 

• informační činnost, osvěta, konzultace; 

• poskytování nástrojů sloužících rodičům k tomu, aby neztratili 

kontakt se svým zaměstnáním; 

• spolupráce s jinými subjekty zastávajícími společné zájmy a 

hodnoty; 

• podpora společenského života a spolupráce. 

 

 

9.3 Srovnání organizací Brandýský Matýsek a Klíček 

v oblastech významných pro jejich udržitelný rozvoj 

V následující části uvádím výsledky výzkumného šetření 

zaměřeného na srovnání organizací Brandýský Matýsek a Klíček, a to 

zejména v oblastech: 

 Poskytované služby 

 Prosazování zájmů 

 Organizace 

 Finanční zajištění 



 
42 

 

 Právní prostředí 

 Veřejný obraz 

 Infrastruktura 

Výsledky berou v úvahu údaje z výročních zpráv za rok 2013 a 

informace získané na základě dotazníků zaslaných zástupcům 

organizací. 

 

9.3.1 Poskytované služby 

Brandýský Matýsek se i nadále soustředí především na rodiny 

s dětmi, laické poradenství v oblasti rodiny, zastřešuje kurzy zaměřené 

na slaďování rodinného a profesního života a zajišťuje předškolní 

výchovu v rámci dětských skupin a jednu třídu školky splňující požadavky 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Do budoucna uvažuje o 

programech zaměřených na integraci cizinců. 

Klub Klíček se soustředí spíše na environmentální výchovu rodin a 

dětí a na budování komunity se vztahem ke svému okolí. Klíček velice 

úzce spolupracuje s Ateliérem 6tem smysl, handicap dílnou pro osoby se 

zdravotním postižením a podílí se na integraci osob s postižením. 

Zajišťuje rovněž předškolní péči s podporou města Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav. 

Obě organizace pořádají akce pro širokou veřejnost, zaměřené na 

podporu místní komunity. 

 

9.3.2 Prosazování zájmů 

 

Členové obou spolků jsou v úzké spolupráci s městem jako členové 

poradních orgánů městské rady, ale i pracovních skupin a dalších 

subjektů k podpoře rozvoje a udržitelnosti na úrovni města i regionu 

Střední Polabí. 

Iva Filípková, jednatelka Brandýského Matýska je členkou komise 

pro školství, vzdělávání a mimoškolní činnosti. 
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Barbora Roušarová je členkou pracovní skupiny Rodina, děti a 

mládež v rámci komunitního plánování. 

Iva Filípková je dále zastoupena v MAS (Místní akční skupina) 

Střední Polabí jako předsedkyně výběrové komise, Barbora Roušarová 

je manažerkou MAS Střední Polabí. 

Milan Zuna, předseda Klíčku je členem Komise životního prostředí, 

skupiny zdravého města a MA 21 (místní agenda). 
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9.3.3 Organizace 

 

Obě centra disponují organizační strukturou odpovídající jejich 

současné právní formě.  

Nejvyšším orgánem sdružení Brandýský Matýsek o.s. je valná 

hromada, která je tvořena všemi členy sdružení. Statutárním orgánem 

organizace Brandýský Matýsek o.s. je výbor složený ze tří jednatelů, kteří 

jednají jménem sdružení a to každý z nich samostatně.  

Každá z jednatelek se stará o specifickou oblast: 

Iva Filípková – vedení centra, finance, pronájem, denní program 

Bára Roušarová – realizace projektů, granty, dotace 

Věrka Severinová – přednášky, kroužky. 

 

Do činností centra je nyní zapojeno cca 90 žen a několik ochotných 

tatínků. Celkem mělo občanské sdružení k 1. 1. 2014 30 členů. K náboru 

nových zaměstnanců docházelo v minulosti především z vnitřních zdrojů 

– aktivních maminek a tatínků, kteří byli do činnosti centra zapojeni 

původně na dobrovolnické bázi. Díky tomu byly minimální náklady na 

zaškolení a spolupráce jednotlivých složek byla založena na dobré 

komunikaci mezi členy sdružení.  

 

Klíček z.s. má tradiční organizační strukturu složenou z valné 

hromady, rady, předsedy a místopředsedy. Své spolupracovníky hledá 

mezi podobně smýšlejícím lidmi se vztahem k přírodě i mezi rodiči dětí, 

kteří navštěvují dětský klub. 

Orgány spolku tvoří: 

Valná hromada 

Rada: Bc. Petra Zunová, Mgr. Kamila Mrázová, Michaela Dědečková 

Předseda: Mgr. Milan Zuna Phd. 

Místopředseda: RNDr. Petra Matysová 
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9.3.4 Finanční zajištění 

 

Obě centra získala v roce 2013 dotace od města Brandýs nad 

Labem-St. Boleslav. V Klíčku byla finanční dotace využita na částečné 

pokrytí mzdových nákladů spojených především s provozem dětského 

klubu Klíček. Příjmy spolku byly využity výhradně pro činnost a rozvoj 

spolku. Během roku jsou pořádány přednášky a akce pro veřejnost, které 

jsou většinou zdarma, případně financovány z rozpočtu Klíčku. 

V Klíčku činily celkové příjmy za rok 2013 1 311 672,-, z toho 58% 

činily provozní příspěvky, 37% dotace z města a 5% členské příspěvky. 

Toto složení zdrojů je v souladu s principy udržitelnosti, jež jsem uvedla 

v článku 6.2.1 dosti rizikové. 

Brandýský Matýsek dotace od města využil na částečné pokrytí 

nákladů na elektřinu, vodné, stočné, odměny lektorek kroužků a péči o 

hernu a náklady na provoz keramické pece. Zbývající náklady byly 

pokryty ze získaných dotací z MPSV, z dopoledního provozu dětských 

klubů a symbolického vstupného do herny a na pořádané akce. Celkové 

příjmy organizace Brandýský Matýsek o.s. činily 9 217 793,- Kč, z toho 

71% tvořily dotace, 28% tržby z vlastní činnosti a 1% dary. 

Jednatelka Brandýského Matýska v této souvislosti v rozhovoru 

doplnila: „Nejsme už úplně typické mateřské centrum, v tom ohledu, že 

se nám podařilo získat zdroje, které každé mateřské centrum nemá...“ 

Brandýský Matýsek v roce 2013 rovněž využíval dotací, ovšem tyto 

dotace pocházely z více zdrojů (84,3% dotací pocházelo z ESF, 6,2% od 

MPSV, 8,7% od města, 0,6% od MV a 0,2% od ÚP). Jeden z významných 

dlouhodobých projektů Chci Práci a rodinu CZ.1.04/3.4.04/76.00183  končí 

v květnu 2015. V rámci tohoto projektu Brandýský Matýsek mj. zajišťoval 

předškolní péči formou dětských skupin, zřídil firemní školku, pořádal 

letní příměstské tábory, zajišťoval převody dětí na kroužky, aj. Tento 

projekt byl velkou podporou při slaďování rodinného a pracovního života 

rodičů a v neposlední řadě poskytl v průběhu 3 let zaměstnání 33 ženám 

na různé druhy zkrácených úvazků. 
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9.3.5 Právní prostředí 

 

Na obě centra dolehly v posledních letech 2 významné legislativní 

změny. 

Obě organizace byly založeny jako občanská sdružení, v důsledku 

nového občanského zákoníku se musely rozhodnout pro změnu 

v zákonné lhůtě. Klíček se již stihl transformovat na „spolek“. K 30. 3. 

2015 byla nová forma včetně změněných stanov zanesena do 

spolkového rejstříku.  

Brandýský Matýsek na transformaci stále ještě pracuje. Jednatelka 

centra vyčkávání zdůvodnila slovy: „informace byly dlouho velmi 

nepřehledné, proto jsme to odkládaly, ale určitě do konce roku (myšleno 

2015) stihneme.“ 

Druhý významný moment představoval spor ohledně tzv. dětských 

skupin. Navrhovaný zákon ohrožoval řadu organizací (zejména pak lesní 

školky44), které zajišťovaly hlídání dětí mimo školská zařízení, jež se řídí 

zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon. Dne 29. 11. 2014 nabyl 

účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zákon stanovuje 

přechodné období, během kterého jsou poskytovatelé péče o dítě 

v dětské skupině povinni splnit podmínky stanovené zákonem a požádat 

o zápis do evidence poskytovatelů. Novela tohoto zákona umožní 

dobrovolnost zápisu. 

Pojem mateřské centrum, rodinný klub, rodinné centrum nemají 

žádné právní ukotvení, mají pouze orientační charakter. 

  

                                            
44 Lesní školky usilují o zařazení mezi školská zařízení, jak je tomu v jiných evropských zemích 

(Švýcarsko, Skandinávie). V původním návrhu zákona o dětských skupinách nesplňovaly 

požadavky na prostory (neboť to bylo v rozporu s jejich principy provozu v přírodě). Díky 

spolupráci různých OOS se podařilo učinit požadovaný tlak na příslušné politiky a zákon byl 

upraven, nyní je ve schvalovacím řízení jeho novela měnící podmínky registrace dětských skupin 

na bázi dobrovolnosti. 
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9.3.6 Veřejný obraz 

 

Obě centra mají k dispozici prostor v místním tisku – Městské listy, 

v regionálním tisku Prostor. Obě centra prostor využívají ke zveřejnění 

informací o chystaných akcích, programu a o proběhlých akcích. Ke 

komunikaci s veřejností dále využívají následující kanály: plakáty, e-

maily a sociální sítě. Brandýský Matýsek uvažuje o využívání webových 

stránek města. 

 

9.3.7 Infrastruktura 

 

Brandýský Matýskem je členem Sítě mateřských center o. s., Klíček 

je členem Asociace lesních školek. Spolupráci s těmito zastřešujícími 

organizacemi hodnotí obě organizace jako kladnou, zejména v oblasti 

prosazování obecných zájmů. Obě zastřešující organizace poskytují 

odbornou pomoc, pořádají workshopy, umožňují sdílet příklady dobré 

praxe, atd. 

 

9.3.8 Demografický rozvoj dvojměstí Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav 

 

V roce 1995 bylo podle ČSÚ v celém dvojměstí Brandýs nad Labem 

– St. Boleslav evidováno 15 520 obyvatel, k 1. 1. 2014 to bylo 17 389 

obyvatel, což představuje významný růst i v rámci rozvoje regionu. 

Nárůst je dán především tzv. suburbanizací – stěhováním obyvatel 

velkých měst do klidnějších oblastí. Průměrný věk obyvatel je 40,4 let.45 

Do města se stěhují především mladé rodiny s dětmi, což představuje 

velkou výzvu pro zřizovatele školek, škol, ale i pro neziskové organizace 

                                            
45 Územně analytické podklady ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav [online]. [cit. 2015-04-

12]. Dostupné z: 

http://brandysko.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=28392 

http://brandysko.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=28392
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podílející se na poskytování služeb pro rodiny s dětmi a na rozvoji 

občanské společnosti. 
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10. SWOT analýza RK Klíček 

Dva roky existence a rozvoj organizace RK Klíček jsou určitým dokladem 

významu této organizace pro místní komunitu. Pro zajištění dlouhodobé 

udržitelnosti má organizace v úmyslu využít strategické plánování, jehož 

smyslem je definovat, kde se organizace nachází a kde by se v budoucnu 

nacházet chtěla (viz kap. 4.3). Na základě společného jednání s vedením 

organizace jsem organizaci nabídla vypracovat SWOT analýzu, jejíž výsledky 

mohou být použity k identifikaci kritických bodů a k sestavení strategického 

plánu. SWOT analýza byla vytvořena na základě podkladů výročních zpráv, 

dotazníkového šetření a skupinové diskuze z dubna 2015. 

 

10.1 SWOT analýza 

Silné stránky 

  

1. Klíček má kreativní a vzdělané 

spolupracovníky 

2. Klíček nabízí služby pro všechny věkové 

kategorie  

3. Klíček pořádá akce pro širokou veřejnost  

4. Klíček má k dispozici jedinečné prostory 

5. Vedení Klíčku má chuť rozvíjet nové aktivity 

6. Klíček spolupracuje s Ateliérem 6tej smysl a 

se Staroboleslavským dvorem 

7. Město podporuje činnost dětských skupin 

8. Klíček má zastoupení v komisi pro ŽP 

9. Klíček využívá komunikace s médii 

 

Příležitosti 

 

1. Klíček může sdílet zkušenosti mezi 

spolupracujícími subjekty  

2. Klíček může do plánování aktivit více zapojit 

rodiče dětí v dětském klubu/členy spolku 

3. Klíček může nabídnout originální odpolední 

aktivity pro školní děti 

4. Klíček může nabízet inkluzivní přístup - 

zapojování dětí s postižením 

5. Klíček může pracovat na hledání „produktu“ 

6. Klíček může vyhledat a oslovit místní 

podporovatele (firmy, podnikatele) 

7. Klíček může žádat o granty a dotace 

Slabé stránky 

  

1. V Klíčku jen pár lidí zajišťuje mnoho činností  

2. Spolupracovníci nejsou vždy ochotni 

přijmout nové výzvy za své 

3. Poslání a vize Klíčku nejsou dostatečně 

známy uvnitř organizace 

4. Klíček nemá dostatek finančních zdrojů od 

soukromých dárců 

5. Spolupracovníci nejsou dostatečně 

motivování pro vymýšlení vlastních iniciativ  

6. Klíček nemá zpracovanou koncepci 

fundraisingu 

Ohrožení 

 

1. Město neposkytne podporu na další rok  

2. Díky nové městské školce dojde k napětí mezi 

poskytovateli předškolní péče 

3. Nedostatek finančních zdrojů způsobí odliv 

kvalitních lektorů 

4. Klíček nebude mít dostatek dobrovolníků / 

spolupracovníků k uskutečnění výzev 

5. Z důvodu přílišného nasazení některých členů 

z řad Klíčku dojde k jejich vyčerpání 

6. Některé akce „okopíruje“ jiná organizace působící 

ve městě 
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10.2 Shrnutí SWOT analýzy a návrh kritických bodů 

 

Z uvedené analýzy vyplývá, že Klíček má unikátní prostory i poměrně 

dobrou základnu spolupracovníků, nicméně málo využívá jejich 

potenciál. Někteří spolupracovníci mají vzdělání a zkušenosti z oblastí 

sociální práce, práce s dětmi s postižením, zážitkové pedagogiky, tyto 

poznatky a zkušenosti by se mohly využít při plánování nových služeb, 

aktivit. Přínosné může být zapojení aktivních členů do strategického 

plánování a celkové oživení poslání a cílů. 

Klíček má dobré jméno, spolupracuje s místním tiskem i zástupci 

města, což zlepšuje vzájemnou informovanost. Klíček může využít 

nových výzev – může navázat na dobrou spolupráci s místními školami 

v oblasti environmentální výchovy a nabídnout mimoškolní aktivity 

rodičům s dětmi, které z důvodu nedostatečné kapacity školních družin 

nemají možnost navštěvovat družinu. Svou koncepcí trávení co nejvíce 

času v přírodě může Klíček nabídnout něco, co zatím nikdo ve městě 

nenabízí. Zajímavé může být i pořádání zážitkových programů pro 

teenagery, pro které řada organizací hledá aktivity zaměřené na prevenci 

kriminality a nežádoucích jevů (např. drogová závislost). 

Klíček by měl zapracovat na koncepci fundraisingu. Závislost na 

omezeném počtu zdrojů může být z hlediska dlouhodobé udržitelnosti 

nebezpečné. Velké tradiční akce jako Den Země, Mikulášská, 

Recyklohrátky, na kterých se podílejí i další spolupracující subjekty 

(obvykle OOS) by se mohly lépe využít k jejich zviditelnění a získání 

prostředků, včetně dobrovolníků – např. Klíček potřebuje opravit, lépe 

zorganizovat kůlny (sklad nářadí a pomůcek pro děti), 6tej smysl 

potřebuje upravit prostor klienty se zdravotním znevýhodněním. 

Zajímavá inspirace z USA: až 80% příjmů OOS pochází od soukromých 

dárců.46 

                                            
46 PLAMÍNEK, Jiří. Řízení neziskových organizací: první český rádce pro pracovníky v 

občanských sdruženích, nadacích, obecně prospěšných společnostech, školách, církvích a 

zdravotnických zařízeních. (s. 102). 1. vyd. Praha: Nadace Lotos, 1996. 
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Na závěr uvádím výčet otázek, které by mohly pomoci při řešení 

krizových bodů: 

Jak budete řešit případné finanční problémy? 

Budete moci využít více práce dobrovolníků? 

Jaké jsou strategie udržení zkušeného personálu? Potřebujete 

kvalitní lektory? 

Budete mít dostatek klientů?  

Jste konkurenceschopní? 

Jakými cestami můžete oslovit další možné podporovatele? 

Co uděláte pro udržení stávajících podporovatelů? 

Jak členové vidí budoucnost Klíčku? Jako místo, kde …? 

 

Každá organizovaná občanská společnost je živý organizmus, závisí 

na aktuálních zájmech a angažovanosti jednotlivců, jak se k daným 

výzvám postaví. Člen spolku může sdílet hodnoty, znát poslání a vize 

organizace, přesto není zaručeno, že bude např. myslet fundraisingově, 

nicméně existuje řada metod, her, pomocí nichž lze s danou komunitou 

pracovat na zlepšení47. Výsledky výše uvedené analýzy, ačkoliv byly 

konzultovány s vedením a jsou určitým výstupem z proběhlých 

skupinových diskuzí nelze brát jako návod, je potřeba zapojit co nejvíce 

členů spolku ke spolupráci.  

  

                                            

47 POLAČKOVÁ, Zuzana. Fundraisingové aktivity: jak získat finanční 

prostředky od místní komunity. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 
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Závěr 

Česká občanská společnost prošla od roku 1989 významným 

vývojem, provázeným z počátku prudkým nárůstem počtu OOS. 

Statistické údaje mohou klamat v tom smyslu, že z počtu OOS nelze 

odvodit míru občanské angažovanosti, ani kvalitu poskytovaných služeb. 

U fenoménu jako jsou mateřská a jiná prorodinná centra by mohlo k 

podobným omylům dojít při pouhé sledovanosti počtu účastníků akcí, 

návštěvnosti otevřených heren, kroužků apod. Práce v těchto 

organizacích nenese ovoce hned a ani si nedělá nároky na okamžitý 

úspěch. Přesto jejich 20 let existence svědčí o tom, že mají ve 

společnosti již pevně zapuštěné kořeny. Proces transformace veřejného 

i soukromého sektoru je dlouhodobého charakteru, západní země 

nedoženeme pouhým kopírováním, je třeba znovu nalézt vlastní 

hodnoty, identifikovat výzvy a zvolit vhodné strategie udržitelnosti. 

V roce 1993 jsem se účastnila mezinárodního skautského tábora a 

konference v Dánsku, s mottem Today´s Challenge – Our Future. 

Nejtěžším hlavolamem pro účastníky z postkomunistických zemí bylo 

pochopit, co znamená slovo „challenge“. Po 10 letech práce v oblasti 

OOS chápu hlubší význam tohoto slova. Není to jen výzva, ale i poslání, 

závazek vůči těm, co přijdou po nás. Matky dívající se na svět i očima 

svých dětí a cítící potřebu uskutečňovat dané poslání, jsou určitou nadějí 

pro udržitelný rozvoj společnosti. Našly určité výzvy, k jejich naplnění je 

potřeba prostor ve společnosti a samozřejmě další a další rodiče s dětmi, 

aby přebírali pomyslnou štafetu. Jestli se tento prostor bude jmenovat 

mateřské, rodinné, prorodinné centrum není až tak podstatné, důležité je 

a bude nezapomenout poslání.  

Při studiu materiálů, jež jsem ve své práci využila, je patrné, že 

současná rodina je vystavována neuvěřitelným, mnohdy protichůdným 

tlakům. Na jedné straně je apelováno na hodnoty rodiny, kvalitu 

mezigeneračních vztahů, na druhé straně jsou ženy – matky motivovány 

k časnějšímu návratu do pracovního procesu po rodičovské dovolené, 

přičemž většina zaměstnavatelů neumožňuje částečné úvazky, nemáme 

dostatek zařízení předškolní péče a naše školy nemají koncept blízký v 



 
53 

 

západních zemích, kde jsou školní docházka i volnočasové aktivity 

v místě škol a více přizpůsobeny pracovní době rodičů.   

V bakalářské práci jsem se zaměřila na fenomén, který trvá již více 

než 20 let, v průběhu času se ovšem vyvíjel, svou koncepcí postupně 

reagoval na nové výzvy a co je důležité, vyšel z iniciativy občanů. 

Vybraná centra mohou posloužit jako ukázka dobré praxe, informace 

získané během výzkumného šetření nelze zobecnit, neboť každá 

organizace je jedinečná a vlastní směřování bude vždy vycházet 

z aktuálních potřeb dané komunity a míry angažovanosti občanů. 10 let 

aktivní účasti na fenoménu mateřských center, mi umožnilo zažít potíže 

s překonáváním překážek, jež působily četné legislativní změny. 

Nicméně přineslo mi to i radost ze smysluplného konání, stejně jako 

všem těm, kteří hýbou kolíbkou a přitom mění svět48. 

  

                                            
48 Motto: Ruka, která hýbe kolíbkou, hýbe celým světem je anglické přísloví, které je i mottem 

Sítě mateřských center v ČR 
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Právní předpisy 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 

Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 

Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině 
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Přílohy 

Příloha 1: Dotazník zaslaný elektronicky – otázky a 

odpovědi zástupce Brandýského Matýska - 10. 4. 2015 

RF: Poskytujete služby zaměřené na integraci cizinců? Uvažovali jste o 

tom?  

IF: Uvažovali jsme o různých formách dohlídání s výukou češtiny, ale 

nakonec žádné separé akce na integraci cizinců neděláme, ale 

samozřejmě převádíme děti cizinců, na školce tak 1-2 děti každý rok 

máme, spíš takto. 

RF: Poskytujete služby podle zákona 108 o sociálních službách?  

IF: Nejsme registrováni k poskytování sociálních služeb, nevím, zda je to 

tento zákon, ale předpokládám, takže nejsme. 

RF: Jak se vám daří prosazovat zájmy organizace? Spolupracujete s 

městem, zapojujete se do komunitního plánování, činnosti poradních 

orgánů města apod., považujete tuto spolupráci za přínosnou?  

IF: Jsme členy komunitního plánování ve městě (Bára je vedoucí jedné 

skupiny), nyní jsme členy skupin pro tvorbu Strategického plánu rozvoje 

města, já jsme členem Komise při Radě města pro školství, vzdělávání a 

mimoškolní činnost, pravidelně mluvíme s lidmi na městě – 

místostarostou Mgr. Kváčou, zároveň jsme členy MAS Střední Polabí pro 

rozvoj regionu, které koordinuje Bára… přínos upřímně nevím, asi se o 

nás ví, někdy to je i negativní, finanční přínos je nulový.  

RF: Jak hodnotíte spolupráci se Sítí mateřských center, případně je vaše 

organizace členem dalších zastřešujících organizací?  

IF: Jsme v MAS regionální, nezastřešuje oborově, a v Síti – tam je Bára 

viceprezidentkou, od nich máme spoustu informací týkajících se obecně 

MC, mají hodně akcí, občas vzdělávání, ale upřímně si myslím, že my 

jsme to už víceméně přerostly. 

RF: Jaké nástroje na podporu veřejného obrazu využíváte? Máte 

dostatečný prostor v místních médiích?  

IF: V Městských listech je málo místa, máme jen co se vejde, primárně 

se tam dávají příspěvky těch aktuálních městských akcí, rozsah novin 

stejný, takže záleží na jiných příspěvcích, vždy tam místo máme, někdy 

víc, někdy míň, na extra propagaci příliš ne, nyní se rýsuje větší možnost 
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přispívat na web Města, zrovna řeším; dále inzerujeme občas v nějakém 

regionálním plátku zdarma – myslím v Prostoru, víc jich není. 

RF: Považujete za důležité komunikovat s občany a dělat určitou osvětu 

v oblasti neziskového sektoru?  

IF: Ano, určitě, snažím se, ale když jsme chtěli dělat nyní kulatý stůl 

s veřejností po dotazníkovém šetření, tak téměř zájem nula; dotazníky 

ale dobrý, máme jich přes 200, takže se těžko šíří 

RF: S ohledem se změnami občanského zákoníku a transformací 

občanských sdružení, podařilo se Vám již splnit zákonné požadavky? 

IF: Nyní pracujeme na stanovách, poté bude mimořádná valná hromada 

v říjnu a dá se vše na soud; informace byly dlouho velmi nepřehledné, 

proto jsme to odkládaly, ale určitě do konce roku stihneme 
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Příloha 2: Dotazník zaslaný elektronicky – otázky a 

odpovědi zástupce Klíčku - 11. 4. 2015 

 

RF: Poskytujete služby zaměřené na integraci cizinců? Uvažovali jste o 

tom?  

MZ: Naše školka i akce jsou určeny všem bez rozdílu, na našich akcích 

potkáváme i cizince, kteří žijí v našem městě i okolí, což je skvělé. 

  

RF: Poskytujete služby podle zákona 108 o sociálních službách?  

MZ: Ne. Spolupracujeme ale s Ateliérem 6tem smysl, kde pracují lidé 

s postižením a na akcích vystupují s divadlem, zpěvem a děti do ateliéru 

chodí na keramiku. 

  

RF: Jak se vám daří prosazovat zájmy organizace? Spolupracujete s 

městem, zapojujete se do komunitního plánování, činnosti poradních 

orgánů města apod., považujete tuto spolupráci za přínosnou?  

MZ: Jsem členem skupiny zdravého města a komise životního prostředí. 

Určitě máme více informací o tom, kam město směřuje a možnost 

ovlivňovat dodržování legislativy. 

   

RF: Jak hodnotíte spolupráci s Unií lesních školek, případně je vaše 

organizace členem dalších zastřešujících organizací?  

MZ: S Unií spolupracujeme, nedávno jsme tu pořádali slet lesních školek. 

Je to super, hlavně sdílení kontaktů, metodická podpora, grantové výzvy 

a dodržování legislativy. Jsme zapojeni do mezinárodního projektu Globe 

zaměřeného na vedení dětí k vědě. Jsme také zapojeni do činnosti MAS 

Střední Polabí. 

  

RF: Jaké nástroje na podporu veřejného obrazu využíváte? Máte 

dostatečný prostor v místních médiích?  

MZ: Máme prostor v Městských listech a v Prostoru, na akce zveme 

novináře. Také  využíváme Facebook, web, I-TOK, kalendář infocentra a 

mobilní aplikaci I go go.  

  

RF: Považujete za důležité komunikovat s občany a dělat určitou osvětu 

v oblasti neziskového sektoru?  
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MZ: Ano, ale máme jen omezené možnosti. 

RF: S ohledem se změnami občanského zákoníku a transformací 

občanských sdružení, podařilo se Vám již splnit zákonné požadavky?  

MZ: Už jsme registrovaní jako zapsaný spolek od 30. 3. 2015. 
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Příloha 3: Přepis rozhovoru s jednatelkou organizace 

Brandýský Matýsek - 3. března 2012 

RF: Ivo, můžeš mi popsat svoji rodinnou situaci tak zhruba před 6 lety? 

IF: Před 6 lety se mi žilo tak, že jsem od rána do večera pracovala jako 

vedoucí obchodního oddělení v soukromé účetní společnosti a vůbec 

jsem neočekávala, že by se to mělo nějak změnit.  

RF: Kdy a kde ses dozvěděla o Brandýském Matýsku? 

IF: Před 3 lety, když měly děti půl roku a hledala jsem jim nějakou aktivitu. 

A kde, asi v novinách. Šla jsem se tam podívat… 

RF: Měla jsi tehdy nějaká očekávání? 

IF: Ano, že to tam bude hezčí, vstřícnější vůči maminkám a že nás to tam 

bude bavit. A po druhé návštěvě jsem tam půl roku nešla, protože se mi 

to nenaplnilo. 

Po půl roce jsem se tam vrátila, protože vypsali, že přijímají nové aktivní 

maminky. Tak jsem tam šla s kamarádkou a narazila na pár lidí, co měli 

chuť něco změnit. 

RF: Máš dvojčata a v centru organizuješ setkávání rodičů s dvojčaty. Jak 

Tě to napadlo? 

IF: Byl to nápad mojí kamarádky, ale pak mě to nadchlo, zjistit, že jsou 

na tom ostatní podobně a že můžeme sdílet zkušenosti. 

RF: Co v centru momentálně děláš? 

IF: Pracuju jako finanční manažer a v podstatě mám na starosti 

organizaci celého centra. 

RF: Ty pomáháš ostatním. Pomáhá centrum Tobě? 

IF: Určitě. Pomohlo mi zůstat v kontaktu, najít nové kamarády a dělat 

práci, která mě baví. Navíc dává smysl. Pomáháme lidem a lidi nám. 

RF: Taky Tě ta práce někdy vysiluje? 

IF: Určitě, když jsem pracovala ještě doma, s dětmi na klíně u počítače a 

práce přibývalo, bylo to náročné. 

RF: Je ještě nějaká činnost, která Ti v centru chybí? 

IF: Vloni jsme podávaly žádost na MPSV v rámci organizování akcí pro 

pěstouny a lidi v těžké finanční situaci. Tuto dotaci jsme nedostali, tak 

budeme žádat znova.  

RF: Jak vidíš svoji budoucnost? Dovedeš si představit předat práci 

někomu dalšímu?  
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IF: Zatím vidím své místo zde, rozšiřujeme služby i pro děti starší. 

Časově bych normální práci nezvládala. Tady mohu pracovat na 0,8 

úvazku, což je maximum, co jsem schopna s dětmi zvládnout. 

Pokud se nám dál bude dařit získávat podporu zajímavých projektů, budu 

ráda, že to centrum můžeme ještě někam posunout. 

Navíc, nejsme už úplně typické mateřské centrum, v tom ohledu, že se 

nám podařilo získat zdroje, které každé mateřské centrum nemá, každý 

se snaží nějakým způsobem uživit, kdybychom neměli skvělého 

grantového manažera Báru, tak bychom tyto zdroje neměly a už bych 

tady dávno nepracovala. 
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Příloha 4: Obrazová dokumentace 

Klub Klíček 

 

 
 

Předškolní výchova v Klíčku probíhá pod širým nebem 

 

 
 

Nebo v tee-pee 
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Důraz je kladen na prožitek a kontakt s přírodou za každého počasí 

 

 

 

 

 

 

 

Klíček na akcích spolupracuje s klienty Ateliéru 6tej smysl 

 


