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Dos est magna parentum virtus./ Velkým věnem je ctnost rodičů.   Horatius 

 
„Od starověku až po současnosti bylo provedeno mnoho pokusů o přesunutí rodičovské 

péče na jiné osoby, skupiny, ba i stát. Tyto pokusy se nikdy v širším měřítku neujaly. 

Model rodiny tvořené rodiči, jejich dětmi, případně prarodiči vykazuje v čase neobyčejnou 

stabilitu. Prakticky všechny společnosti jsou na tomto přirozeném modelu rodiny 

založeny…… Rodiče svým vlivem určují dráhu dítěte – dítě si z rodiny odnáší představu 

o pracovním uplatnění, o manželství a rodině, o hodnotové hierarchii…. Rodina má smysl 

i pro rodiče. Dospělému umožňuje přesahovat horizont vlastního života. Starost o členy 

rodiny je víc než starost o sebe, touto starostí dostává náš život nenahraditelné 

dimenze.“  

(Oldřich Matoušek, Rodina jako vztahová síť, Praha 1993) 

 

 

 

 

 



 

ÚVOD  

Rodina zůstává i v postmoderní době důležitou společenskou jednotkou, její funkce se ale neustále 

proměňují v závislosti na čase, prostoru i daných tradicích. Zvyšuje se variabilita rodinných typů, 

zahrnujících nejen rodinu vlastní a úplnou, ale také rodinu neúplnou, nevlastní a náhradní. Současné pojetí 

chápe rodiny jako sociální skupiny nebo společenství žijící ve vlastním prostoru (domově, uspokojující 

potřeby, poskytující péči a základní jistoty dětem). Na její funkčnosti pak závisí další lidské vztahy. 

Období, kdy rodiče pečují o malé děti přináší rodičům zásadní změny v jejich dosavadním životním stylu a 

může znamenat značnou zátěž pro vzájemné vztahy v rodině i pro každého jejího člena individuálně, která 

se často projevuje pocity zmatku, nejistoty i pochybnostmi o vlastních schopnostech. Přesto je možné využít 

tento čas ke vzájemnému poznávání, růstu vztahů v rodině i růstu každého jednotlivce. 

Rodiny, které přicházejí do našeho centra, chceme provázet tímto nelehkým, ale radostným obdobím. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

PREDSTAVUJEME SE  

Rodinné a mateřské centrum Vsetín zahájilo svoji činnost 3. 9. 2001 

 

Naše působnost je orientována především na rodiny s malými dětmi v těchto oblastech: 

 komunitní, integrační a společensko-kulturní 

 vzdělávání a výchovy  

 sociální a terapeutické  

Hlavním cílem je vytvářet v centru společně s rodinami komunitní prostředí, nabízející řadu podnětů, které 

pomohou lépe zvládat rodičovství a rozvíjet rodičovské dovednosti, nabídnout příjemné místo, kde se 

dospělí i děti mohou setkávat , předávat si své zkušenosti, navazovat nová přátelství a vzájemně si pomáhat. 

Za důležitý aspekt naší činnosti považujeme také „nízkoprahovost“, která znamená co nejméně omezení pro 

klienty a udržení otevřenosti centra vůči veřejnosti, které umožňuje rodinám setkávání nejen vzájemně mezi 

sebou, ale také v širší komunitě. 

 

 

 

 jsme zapojeni a podílíme na vedení do Komunitního plánování  

       sociálních služeb a péče Vsetínska v pracovní skupině Rodina  

 jsme součástí Plánu zdraví Města Vsetín     

 jsme členy Sítě mateřských center ČR 

 jsme členy a podílíme se na vedení pracovní skupiny  

       rodinných center Zlínského kraje 

 

 



 

 

 

V červnu 2009 byla ukončena činnost RMC v prostorách oddělení MŠ Rokytnice a provoz byl přestěhován 

do nových prostor (část budovy Alceda-střediska volného času).  

RMC zde disponuje pronajatými prostorami, které byly upraveny pro provoz centra, dispozičně jsou 

podobné původnímu prostoru a vyhovují realizaci projektu.  

Přestěhování centra do nových prostor umožnilo během provozu výhodnější rozprostření aktivit a zároveň 

posílilo zázemí centra a to zejména v možnostech skladování materiálu a vybudováním kanceláře.  

 

V roce 2009 pokračovala především realizace dvou dlouhodobých projektů zaměřených na provoz centra: 

RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM VSETÍN JAKO ZDRAVÁ KOMUNITA 

PORADENSTVÍ PRO KLIENTY RMC VSETÍN A JEJICH RODINY  

 

 

 

 

 



 

JEDNOTLIVÉ AKTIVITY 

BESEDY, PREZENTACE, KULATÉ STOLY,  

WORKŠOPY, DOPOLEDNÍ ČAJE O DESÁTÉ  

jsou zaměřeny na osvětu, poskytování nových informací, podporu  

zdravého životního stylu a trvale udržitelného způsobu života.  

Díky ozvučení mohou maminky sledovat program a přitom dohlížet na své dítě.  

V roce 2009 jsme návštěvníkům nabídli 19 besed a 8 prezentací, 2 kulaté stoly, 1 workshop, 3 čaje o desáté  

 zdravý ţivotní styl – káva fair trade, zdravé pleny a praní, ekologická bytová kosmetika, ekologické 

potřeby pro děti a rodiče, trénink paměti a mozkový jogging,  dřevěné hračky, textilní hračky  

 poskytování informací z oblasti zaměstnanosti a trhu práce – změny v zákoně o zaměstnanosti 

 zdraví – míčkování (s fyzioterap.), hygiena ústní dutiny u dětí 0-4 roky 2x, výživa dětí (s nutriční ter.) 

 poskytování informací o moţnostech vzdělávání ve městě 

 setkání se zástupci městské správy a jiných organizací  

 psycholog – Lhaní, Rodina a její význam v životě člověka, Jak vychovat šťastné dítě 

 porodní asistentka – problematika kvasinkových infekcí u žen, první pomoc u dětí, přírodní léčba 

 čaj o desáté – o aktivitách v RMC, rozloučení v Rokytnici, vánoční posezení 

 kulatý stůl – Sny, mýty a realita v manželství I. a II. 

 workshop -  vaříme z biopotravin 

 ostatní – Pod pokličkou schránky důvěry  

( s ředitelem Azylového domu pro ženy a matky s dětmi)  

Zápis do MŠ ( s ředitelkou MŠ Rokytnice),  

náhradní rodičovství ( s vedoucí OSPOD),  

péče o pleť, barevná typologie 



 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI jsme v prvních letech fungování centra nabízeli rodičům 

s dětmi 1x týdně jako tanečně pohybovou aktivitu, která se postupem let rozrostla do dnešní podoby. 

Pro velký zájem je od září 2008 zařazováno do programu dvakrát týdně v pondělí a čtvrtek dopoledne. 

Přístup do hodiny je zcela volný, není třeba se předem hlásit ani se zavazovat k pravidelné návštěvě.  

Náplní hodiny je rytmika, pohyb a zpěv s živým hudebním doprovodem,  činnosti rozvíjející smyslové i 

pohybové dovednosti dětí, ale zejména posilující citové vazby mezi rodiči a dětmi. Program hodiny je vždy 

připraven  na společné spojující téma a každý měsíc obměňován. Na závěr setkání čeká všechny malá 

pohádka. Aktivitu připravují pracovnice centra ve spolupráci s rodiči. 

V roce 2009 se uskutečnilo 74 setkání, s průměrnou účastí 14 rodičů s dětmi. 

Cílem je pomoci rodičům rozvíjet dítě a zároveň posilovat vztah mezi rodičem 

a dítětem, nabídnout nové náměty činností, které je pak možno přenést do 

rodiny. Těší nás, že s dětmi přicházejí také tátové a prarodiče. 

 

 

 

 

 



 

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ nabízíme klientům téměř od počátku fungování centra. 

Jeho hlavním cílem je nabídnout „první pomoc“ těm, kteří z různých důvodů nemají možnost nebo odvahu 

vyhledat běžně nabízenou odbornou pomoc. Výhodou je zde přátelské domácí prostředí, odborníci, které 

uživatelé znají i z jiných aktivit (přednášky, kurzy) a díky vstřícnosti našich odborných spolupracovnic také 

možnost maximálního časového přizpůsobení a osobního přístupu. Součástí poradenství je: 

a) LOGOPEDIE Cílem preventivní logopedické péče je rozpoznávat včas počínající defekty řeči u 

malých dětí. Setkání s kvalifikovanou logopedkou se uskutečňuje individuálně přibližně jednou za dva 

týdny. V roce 2009 se uskutečnilo 17 setkání, možnosti využilo 25 rodin. 

b) PSYCHOLOŢKA Mgr. Alena Střelcová spolupracuje s naším centrem téměř od jeho založení. 

Preventivní psychologická péče je zaměřena na základní poradenství týkající se partnerských problémů, 

syndromu „čtyř stěn“, depresí, domácího násilí, období vzdoru u dětí, problémů s výchovou dětí, 

zdravotních problémů a jejich vlivu na psychiku,  pokračuje díky obětavosti psycholožky, která s námi 

spolupracuje od začátku činnosti centra. 

Od ledna do října 2009 proběhlo 78 hodin individuálních konzultací. Další konzultace se nemohli 

uskutečnit pro dlouhodobé onemocnění psycholožky. 

c) PORODNÍ ASISTENTKA Dis. Eva Hurtová spolupracuje s centrem od roku 2006. Díky této 

spolupráci můžeme maminkám nabídnout individuální konzultace, besedy a kurzy zaměřené na zvýšení 

sebepoznání, informovanosti v oblasti antikoncepce, dospívání, těhotenství, nechtěného těhotenství, 

gravidity, laktace i pooperačních stavů, ale také péče o kojence a malé děti. 

V roce 2009 se uskutečnilo 47 individuálních konzultací. 



 

KNIHOVNIČKA se každoročně rozroste o několik nových titulů. Návštěvníci tuto službu 

hojně využívají. Pracovnice centra se v rámci sebevzdělávání s knihami postupně seznamují, což jim 

zároveň umožňuje poskytnout rodičům cílený „tip“ na knihu. 

Ke konci roku 2009 bylo k dispozici k zapůjčení 470 knih, především z oblasti: psychologie, pedagogiky, 

sociální práce, zdravého ţivotního stylu, péče o zdraví, encyklopedie a slovníky. Kníţky si během roku 

vypůjčilo 109 rodičů. 

 

KREATIVNÍ ČINNOSTI S DĚTMI  

Aktivizační pracovnice připravují měsíční program pro rodiče s dětmi zaměřený 

na rozvoj hrubé a jemné motoriky, spolupráce, samostatnosti, poznávání barev, 

seznamování s různými materiály, výtvarnými i pracovními technikami.  

Program je připravován v několika variantách a individuálně přizpůsoben 

věkovému sloţení dětí přítomných v centru. Cílem je umoţnit rodičům společnou 

činnost s dětmi a  současně jim poskytnout náměty pro tvořivé činnosti doma.  

 

 

 

 

 



 

KREATIVNÍ ČINNOSTI DOSPĚLÝCH patří dlouhodobě k oblíbeným. Nabízejí 

účastníkům možnost vyzkoušet si zajímavé rukodělné a výtvarné techniky, pomáhají uchovávat 

manuální zručnost, rozvíjet vlastní kreativitu, pro mnohé se získané dovednosti stávají dlouhodobou náplní 

volného času také mimo centrum. 

Lektorkami jsou pracovnice centra, maminky, případně externí lektoři. V průběhu dopoledního tvoření pro 

dospělé zajišťují pracovnice centra hlídání dětí. 

 

V roce 2009 jsme nabídli 30 dopoledních setkání, 

 od září v rámci odpoledního provozu dalších 14: 

- pletení košíků z papíru a pedigu 

- pletení zvonků z pedigu 

- výroba šperků - na lanku, „motanice“, ketlování 

- výroba kuliček z korálků 

- drátkování  

- malování na plátěné polštáře a tašky 

- ubrousková technika  

- zdobení vajíček – vosk, vrtání 

- suché vazby  

-výroba hvězdiček z obalů od čajových sáčků 

- patchwork bez jehly 

- svíčky z voskových plátů 

- výroba adventních věnců 

 

 

 



 

MIMOŘÁDNÉ AKCE jsou zaměřeny na setkání rodin a setkávání 

širší komunity. 

 LEDEN - Karneval pro nejmenší – s broučky. Páteční odpoledne 

v prostorách RMC. Účastníci se mohli těšit na živou hudbu, společné hry i 

malou tombolu – účast 62 rodin. 

 BŘEZEN – tradiční Bazárek dětského oblečení na jaro a léto. 

 KVĚTEN - Den rodin spojený s oslavou Dne matek a Dne rodiny. Pro 

zájemce byl součástí také společný pěší „přesun“ na místo konání, kde 

byl připraven program - hry pro děti i dospělé, výroba drobných dárků, 

opékání, živá hudba. Odpoledne nám tentokrát zpříjemnilo také 

vystoupení břišních tanečnic. Ve spolupráci s místní pobočkou ČSS byly pro děti 

připraveny lanové atrakce – účast 170 rodin. 

                                                   ČERVEN - Den dětí ve Sluníčku. Soutěžní dopoledne pro nejmenší 

děti                                                      

v prostorách centra – účast 16 rodin                  

 ZÁŘÍ -  Den otevřených dveří se koná každoročně při příležitosti 

oslavy výročí otevření centra. Kromě volného vstupu do centra po 

celý den,  možnosti seznámit se tentokrát s novými prostorami 

centra  i s aktuální nabídkou, čekala na nejmenší návštěvníky také 

pohádka – účast 59 rodin 

 ŘÍJEN – Bazárek podzimního a zimního oblečení 

  Drakiáda (připraveno ve spol. s Hvězdárnou Vsetín). Účastníci společně pouštěli draky, mohli si 

prohlédnout Hvězdárnu a v závěru posedět u ohně s možností opékání – účast 47 rodin 



 

 LISTOPAD – spoluúčast na realizaci akce Kouzlo valašských vánoc (připravuje Masarykova veřejná 

knihovna v prostorách Informačního centra). Akce s dlouholetou tradicí nabízí v rámci kreativního 

odpoledne možnost prohlédnout si zajímavé výrobky, zakoupit nebo vyrobit drobné dárky.   

       RMC zajišťuje část kreativních činností v roce 2009 to byla výroba vánočních přání, adventních věnců a    

       zdobení perníků.   

 PROSINEC - Mikulášské odpoledne je přizpůsobeno rodinám s velmi malými dětmi. Cílem je 

nabídnout rodinám setkání v přátelském prostředí. Pro děti je ve spolupráci s rodiči připravena pohádka 

a malé balíčky. Pro tradičně velký počet návštěvníků byly stejně jako v minulém roce nabídnuty  dva 

časové termíny – účast celkem 67 rodin. 

- spoluúčast na organizaci Ţivého Betléma, který se každoročně konal na prostranství před DK Vsetín,     

          v roce 2009 byl přemístěn v rámci Vánočního jarmarku na podium na  Dolním náměstí. 

      – Vánoční posezení – společné dopoledne s výměnou drobných dárků pro děti nabízí možnost ohlédnutí     

          za končícím rokem a vyjádření zpětné vazby od rodičů. 

 V době školních prázdnin během roku a dva týdny o letních prázdninách jsme pro rodiny v loňském 

roce připravili Prázdninová tvoření pro celou rodinu – dopolední kreativní dílny, jsou připraveny 

tvořivé činnosti v různých stupních obtížnosti pro děti i dospělé.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINIŠIKULKY– keramiku pro 

rodiče s dětmi připravuje pro naše klienty 

jednou měsíčně v prostorách centra BUBU- Klub dětské 

kultury Vsetín. Ročně se uskuteční 10 setkání. Cílem 

aktivity je nabídnout možnost rodičům seznámit děti 

s hlínou. 

KURZY PRO RODIČE 

MINIKURZ FOTOGRAFOVÁNÍ byl zaměřen na základní informace a dovednosti spojené 

s digitální fotografií – jak zacházet s fotoaparátem, co a jak nastavit, jak upravovat a ukládat fotografie. 

MOTIVAČNÍ KURZ - POZITIVNÍ PŘÍSTUP VE VÝCHOVĚ DÍTĚTE  

ANEB SEBEVĚDOMÝ RODIČ = SEBEVĚDOMÉ DÍTĚ  

Motivační kurzy, které jsou zaměřeny na posilování rodičovských kompetencí nabízíme rodičům již několik 

let. V roce 2009 byly plánovány 3 kurzy. Kvůli nemoci lektorky se uskutečnily pouze dva. Zahrnovali 

informace o základních potřebách dětí, pohled na výchovu očima dětí, jak zacházet s dětskou agresivitou, 

jak dětem stanovovat hranice. 

Kurzy byly nabídnuty v dopoledních i odpoledních hodinách,  účastnili se také manželské páry společně. 



 

Rozsah kurzu byl 12 hodin, maximální účast v jednom kurzu byla 10 osob, lektorem byla psycholožka.  

V případě potřeby zajišťovaly pracovnice centra hlídání dětí. 

 

KURZ PÉČE O NEMOCNÉ DÍTĚ nabídl rodičům možnost dovědět se nové informace o 

způsobech domácí péče zejména o nemocné děti, ale také o možnostech účinné prevence 

nemocí – jak správně vyhodnotit příznaky nemoci, kdy volat lékaře, vhodnost 

používání přírodních prostředků, ukázka zábalů. Kurz vedla Eva Hurtová, 

DiS. Kurz byl rozdělen do tří setkání po dvou hodinách, maximální 

kapacita kurzu byla 10 osob na jedno setkání. 

      Přírodní léčba a její místo 

       Zaměřeno na dýchací cesty a zaţívací trakt 

       Zaměřeno na koţní problémy 

 

MINIKURZ MÍČKOVÁNÍ vedla fyzioterapeutka Markéta Zapletalová. Míčkování (míčková 

facilitace) je reflexní metoda, při níž se molitanovým míčkem masíruje určitý kožní úsek. Reflexní cestou 

dochází k ovlivnění činnosti vnitřních orgánů, snížení napětí př svalů a k jiným změnám, které napomáhají 

úzdravě nebo aspoň výraznému zlepšení stavu. Metoda se používá u astmatiků, onemocnění horních cest 

dýchacích 

RODINA ODVEDLE je název celonárodního projektu, který realizuje občanské sdružení SLOVO 21. 

Hlavní náplní projektu je společný oběd v předem určený den i čas rodiny cizinců s českou rodinou za 

přítomnosti asistenta, který pomáhá odstraňovat počáteční bariéry. Projekt pomáhá k lepšímu poznávání 

cizinců a přispívá také k navazování nových přátelství a kontaktů. nimi. Zprostředkovali jsme setkání české 



 

rodiny a rodiny, kde manželka je Indka. Rodiny se i po společném obědě dále scházejí, buď u sebe navzájem 

doma nebo v centru. 

NÁCVIKOVÉ AKTIVITY jsou zaměřeny na podporu 

aktivního rodičovství a posilování  rodičovských  kompetencí jsou 

organizovány formou společné kreativní činnosti rodičů (prarodičů) a 

dětí. Nácvikové aktivity nejsou totožné s běžným tvořením v centru, 

probíhají individuálně v malých skupinách (2-3 rodiče s dětmi) a 

samostatné místnosti, tvoření je náročnější. Rodič se při nich učí 

spolupracovat s dítětem, motivovat ho, posilovat jeho sebevědomí, poskytovat 

mu svoji soustředěnou pozornost, poznávat, které dovednosti je u dítěte potřeba rozvíjet, 

na co se soustředit. Zároveň malá skupina umožňuje výměnu zkušeností a názorů mezi rodiči, 

případnou konzultaci s pracovnicí centra. V roce 2009 bylo rodičům nabídnuto 34 aktivit a v 98 hodinách jí 

využilo 217 rodin. 

       VEŘEJNÁ SBÍRKA na dovybavení lůžkové části šestinedělí gynekologicko-

porodnického oddělení Vsetínské nemocnice a.s., kterou jsme uspořádali ve spolupráci s nemocnicí 

probíhala od 1. Dubna do konce září 2009. Zájemci mohli přispět přímo na účet sbírky, ale 

také prostřednictvím kasiček, které byly umístěny v ordinacích gynekologů, 

v některých obchodech, nebo na obecních úřadech okolních obcí, 

dále zakoupením drobných předmětů nebo účastí na benefičním 

koncertu. 

 Čistý výtěžek sbírky byl 234.809, 50. 

 



 

VOLNÁ HERNA– umožňuje rodičům využít prostor a vybavení centra ke hře s dětmi a setkání 

s dalšími rodinami. Volná herna je přístupná vždy v provozní dobu centra. 

 

VÝLET pro náhradní rodiny. Sobotní výlet lodí po Baťově 

kanále ukončený návštěvou Aquaparku v Uherském Brodě – 

účast 12 rodin. Cílem výletu bylo nabídnout pěstounským a 

náhradním rodinám moţnost setkat se, strávit příjemný den se svými 

rodinami i přáteli a navázat nové kontakty. Součástí byla také moţnost 

individuálních rozhovorů s psycholoţkou – účast 12 rodin. 

 

          VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Jazykové kurzy pomáhají klientům udržovat 

a rozšiřovat již dosažené znalosti, případně nabízejí možnost pozvolného seznamování se s novým 

jazykem. Jsou realizovány jedenkrát týdně, rozsah je 36 lekcí za školní rok.  

Do kurzu je moţné se připojit podle zájmu kdykoliv během roku, limitem jsou pouze dosavadní dosažené 

znalosti jazyka. Hlídání dětí během kurzů zajišťují především dobrovolníci. 

V roce 2009 mohli zájemci navštěvovat kurzy anglického a německého jazyka v různých stupních 

obtíţnosti.  

Od června 2009  byly kurzy realizovány v rámci projektu Ţeny a muţi v komunitní knihovně (v rámci 

kurzu byli hrazeni lektoři a asistentky na hlídání dětí). V rámci projektu byly kurzy anglického jazyka 



 

obohaceny o výuku rodilými mluvčími, která se střídala v pravidelných intervalech s výukou českými 

lektory (1x za dva týdny). 

SLOŢENÍ PRACOVNÍHO TÝMU 

VEDOUCÍ CENTRA                                ÚČETNÍ,ZÁSTUPCE VEDOUCÍ 

                                     AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍCI 

                                PROVOZNÍ PRACOVNÍCI 

                         EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

                 DOBROVOLNÍCI, STÁŢISTÉ 

DOBROVOLNÍCI, STÁŢISTÉ, PRAKTIKANTI jsou důležitou, i když 

proměnlivou součástí pracovního týmu centra již od počátku jeho existence. Jejich práce je pro 

nás velmi důležitá a nezastupitelná. Pomáhají při hlídání dětí, jako lektoři kreativních činností, ale také 

při drobné údrţbě vybavení centra, realizaci programu a zejména při organizaci velkých akcí a Bazárků. 

Stážisté přicházejí buď v rámci praxe studia na střední či vysoké škole, nebo jako absolventi různých 

rekvalifikačních kurzů, jejichž součástí je i praxe u zaměstnavatele. Část našich dobrovolníků je evidována 

v dobrovolnickém centru ADOREA. Větší část však tvoří rodiče, kteří navštěvují centrum, přátelé a rodinní 

příslušníci.  VŠEM PATŘÍ VELKÝ DÍK. 

 

RMC V ČÍSLECH  

Od 3.9.2001 do 31.12.2009 navštívilo RMC 1229 rodin 

V průběhu roku 2009 navštívilo RMC 517 různých rodin, z toho 184 nových  rodin 



 

Mimořádných akcí se zúčastnilo 421 rodin 

Denní aktivity centra využilo 5620 klientů(rodin) 

SHRNUTÍ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2009 

NÁZEV PROJEKTU: Rodinné a mateřské centrum Vsetín jako zdravá komunita 
VYHLAŠOVATEL: MPSV      VÝŠE PODPORY:  677.814,- Kč    CELKOVÝ ROZPOČET: 1.294,602,- Kč 

CÍLE PROJEKTU:  
 vytvářet spolu s klienty motivující a vstřícné prostředí, které bude pomáhat omezovat  sociální 

vyloučení rodin s malými dětmi 
 poskytnout klientům co nejširší a nejkvalitnější nabídku služeb  
 vytvořit stabilní, kvalitní tým pracovníků a kvalitní pracovní prostředí 
 
NÁZEV PROJEKTU: Poradenství pro klienty RMC a jejich rodiny 
VYHLAŠOVATEL: MPSV      VÝŠE PODPORY:  268.927,-   CELKOVÝ ROZPOČET: 443.996,- 
CÍLE PROJEKTU:  
 projekt je zaměřen na aktivity  vedoucí k posilování partnerských a rodičovských kompetencí včetně 

poradenství pro ženy a dívky 
NÁZEV PROJEKTU: Prostor pro rodinu       

PARTNER PROJEKTU: OSPOD Vsetín 
VYHLAŠOVATEL:  Nadace Terezy Maxové  VÝŠE PODPORY: 100.000,- Kč    
CÍLE PROJEKTU:  
 podpora profesionalizace náhradních rodin formou vzdělávání, setkávání, informovanost  
a poradenství pro náhradní rodinám v našem regionu, včetně jejich integrace s biologickými rodinami 
 
NÁZEV PROJEKTU: Zdravá rodina 2009 
VYHLAŠOVATEL:  Město Vsetín – Malý grant      VÝŠE PODPORY:  15.000,- Kč 

CÍLE PROJEKTU:  
 podpora rodiny jako komunity 
 omezovat sociální vylučování rodin s dětmi  



 

 organizačně a materiálně zabezpečit aktivity, které jsou zaměřeny na setkávání rodin s dětmi   

 
NÁZEV PROJEKTU: Výlet pro náhradní rodiny 

VYHLAŠOVATEL:  Město Vsetín  

VÝŠE PODPORY:  13.000,- Kč 

 

CÍLE PROJEKTU:  

 nabídnout pěstounským a adoptivním rodinám možnost neformálního setkání 

 nabídnout těmto rodinám možnost strávit aktivně společně volný čas v prostředí mimo domov 

 součástí výletu byla možnost individuálních pohovorů s psycholožkou. 

 

PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH 2009 

NÁZEV PROJEKTU:   Rovné příleţitosti ţen a muţů v komunitní knihovně Vsetín -  

partnerství a zdravá komunita - celoţivotní vzdělávání - prosperita                                 

REALIZÁTOR: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 

Časový rozsah projektu: červenec 2009 – červen 2010  

 

AKTIVITY PROJEKTU:   

 počítačové a jazykové kurzy, tematické semináře k osobnostnímu a profesnímu rozvoji a 

psychosociální motivační výcviky 

 Motivace zaměstnavatelů a prosazování prorodinné politiky v regionu 

 Prosazování problematiky slaďování profesního a rodinného života v  

povědomí veřejnosti a místní komunity - kampaně, workshopy, výstavy 



 

 Doprovodná opatření - hlídání dětí, příspěvek na dopravu, možnost praxe  

účastníků vzdělávání 

 

NÁZEV PROJEKTU: Rodina není překáţkou 

REALIZÁTOR: Azylový dům pro ţeny a matky s dětmi o.p.s. 

 

AKTIVITY PROJEKTU:   

 zabezpečení komlexních, efektivních a účinných služeb s využitím týmu multidisciplinární 
spolupráce složeného ze zástupců zainteresovaných organizací s cílem posílit pozici rodiny na trhu 
práce, vyrovnat příležitosti žen a mužů při pracovním uplatňování a konkrétní pomocí přispět při 
slaďování pracovního a rodinného života cílové skupiny 

NA CO SE CHCEME SOUSTŘEDIT V ROCE 2010 

 Základní rámec projektu může zůstat stejný s následujícími doporučeními: 

 Udržet stabilní pracovní tým, ke kterému by bylo možno přidružovat praktikanty, stážisty, 
dobrovolníky 

 Pokračovat ve vzdělávání kmenových zaměstnanců 

 Ukotvení provozu v nových prostorech centra 

 Dbát na kvalitní programovou nabídku 

 Dbát na kvalitní a efektivní komunikaci s klienty 

 Pokračovat v aktivní účasti v Komunitním plánování na místní (vedení skupiny Rodina) i krajské 
úrovni(pracovní skupina rodinných center) 

 Iniciovat vytvoření systému podpory rodiny a prorodinné politiky na místní i krajské úrovni 



 

 Partnersky spolupracovat na evropských projektech a vytvářet další partnerství, které by mělo 
pozitivní dopad na horizontální témata. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Provozovatel: 

RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM VSETÍN,  

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ 

 

V provozu od: 1.září 2001 

 

Sídlo: Jasenice 943, 755 01 Vsetín 

Bankovní spojení: 303683363/0300 

IČ: 26534703 

 

Statutární zástupci: 

Předseda – JuDr. Lubomír Gajdušek 
Místopředkyně – Pavla Fojtíková 
                               Renata Trličíková 

 
Dozorčí rada : 

Předseda – Bc. Věra Goldová 
Členové – Jana Doležalová 

 

 

 

 

 



 

 

 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM: 

 

 

 

JUDR. LUBOMÍR GAJDUŠEK 

NADACE DĚTI, KULTURA, SPORT 

ING. MILAN KOSTELNÍK 

IVETA TÁBORSKÁ 

EGMONT ČR, S. R. O. – VĚCNÝ DAR 

 

 

LESY VSETÍN, POB. SEMETÍN – VĚCNÝ DAR 

MIROSLAVA BOLFOVÁ 

KARLA MIKUŠOVÁ 

EVA HURTOVÁ, DIS. 

MARCELA ADÁMKOVÁ 

 

Děkujeme také všem spolupracovníkům, lektorům, partnerům, rodinám  

i drobným dárcům za jejich pomoc a podporu. 

 

http://www.nadacedks.cz/
http://www.egmont.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY 2009 ČÁSTKA 

MPSV 946.741,- 

Město Vsetín 489.802,- 

Úřad práce Vsetín 125.000,- 

Dary 31.580,- 

Nadace Děti –
kultura - sport 15.000,- 
Nadace Terezy 
Maxové 31.115,- 

MVK Vsetín 89.000,- 

Příjmy od klientů 201.101,- 

Členské příspěvky 1.000,- 

Úroky BÚ 2.240,- 

Sluţby partnerům 4.000,- 

CELKEM 1.936.579,- 

VÝDAJE 2009 ČÁSTKA 

Drobný DHM 36.342,- 

Kancelářské potřeby 27.476,- 

Knihy 23.195,- 

Did.a sport. pomůcky 31.447,- 

Materiál na VV,PV 54.930,- 

Ostatní materiál 33.828,- 

Teplo, voda, energie 69.999,- 

Materiálové celkem  277.217,- 

Cestovné 1.719,- 

Telefonní služby 31.185,- 

Nájmy  111.763,- 

Poštovné 4.202,- 

Ostatní služby 131.009,- 

Sluţby celkem 279.878,- 

Hrubé mzdy HPP 933.501,- 

DPP 130.720,- 

Soc. a zdravotní pojištění 283.895,- 

Osobní celkem 1.348.116,- 

Ostatní náklady 17.026,- 

CELKEM 1.922.237,- 



 

KONTAKTY: 

ADRESA RMC SLUNÍČKO:     

Záviše Kalandry 1095 

755 01 Vsetín 

TELEFON:  571 411 694 

 

 

 

 

 

mc-vsetin@seznam.cz 

www.slunicko-vsetin.cz 

www.materskacentra.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mc-vsetin@seznam.cz
http://sweb.cz/mc-vsetin
http://www.materskacentra.cz/

