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Slovo úvodem 
 

Když jsme 3.9. 2001 zakládali Rodinné a mateřské centrum, byli jsme plní plánů a ideálů. 

Ani jsme se nenadáli, a v tomto roce 2021 jsme oslavili již dvacátý rok od otevření. Díky 

tomuto výročí jsme měli možnost, čas a prostor pro rekapitulaci let minulých a také to dalo 

příležitost na zamyšlení do budoucnosti. 

  

Cesta našeho rodinného centra nebyla vždy jednoduchá, ale nejvíce nás zasáhla pandemie 

COVIDu, kdy centrum bylo z důvodu protiepidemických nařízení státu pro veřejnost 

zavřené. I v této době jsme pro klienty centra byli stále aktivní, každý den jsme přes 

facebookovou platformu vysílali předtočená videa pro děti a rodiče – pohádky, cvičení 

s dětmi, tvoření pro děti a dospělé. Dokonce jsme zprostředkovali online besedy a kurzy.  

Otevřít jsme mohli až 24. května 2021 a to stále za omezených podmínek. I přesto jsme se 

vždy snažili zde být pro rodiny s dětmi, organizovali program neustále podléhající vládním 

opatřením a snažili se uzpůsobit běžný chod centra nastaveným podmínkám.  

Přes všechny komplikace se nám podařilo uskutečnit také Den dětí, Mikulášskou procházku  

i velkolepé oslavy 20. výročí založení našeho centra.  

 

Do budoucna si přejeme, aby program centra byl co nejméně omezován vnějšími 

nařízeními. Přejeme si, aby naše centrum klienti rádi navštěvovali, a ještě raději se za námi 

vraceli. V dalších letech se chceme nejvíce zaměřit na pokračující stabilizaci s důrazem na 

kvalitu všech našich činností a aktivit. 

 

Moje poděkování a uznání patří všem kolegům, partnerům, spolupracovníkům, 

podporovatelům a klientům, kteří dokázali v době pandemie čelit nastalé těžké situaci. 

Vážím si toho, že jsem se dokázali semknout a společně plánovat a realizovat akce tak, jak 

to bylo v danou chvíli možné – akce zevnitř se přesunuly ven, prezenční forma aktivit mohla 

být několik měsíců jen on-line formou.  Jsem hrdá, že jsme to nevzdali a že jsme se všichni 

dokázali přizpůsobit situaci a adaptovat se na dané podmínky nařízené státem. 

 

Podrobnější informace o činnosti naší organizace v roce 2021 jsou obsahem této výroční 

zprávy.                                    

 

Za celý tým Rodinného a mateřského centra Vsetín, z.s.     

Mgr. Pavla Fojtíková, vedoucí centra 
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Poslání, smysl a cíle 

Poslání 
 
Posláním Rodinného a mateřského centra (dále jen „RMC“) je podpora zdravého fungování 

rodin s dětmi, podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně 

nežádoucími a negativními vlivy, pomoc rodinám s problémy, upevňování a rozvíjení 

rodičovských rolí a kompetencí, integrace rodin do společnosti, poskytování preventivních 

opatření v rámci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc a podpora sociálně 

znevýhodněných rodin při začleňování do běžného života. 

Smysl 

Rodinám s dětmi nabízíme komunitní prostředí s možností formálního i neformálního 

vzdělávání, výměny zkušeností, spolupráce, získávání nových informací a podnětů, včetně 

odborného zázemí přímo v centru (sociální pracovnice v centru, poradenství – 

psychologické, právní, pro ženy a dívky, speciálně pedagogické a další) a s návazností na 

instituce a specializované služby ve městě. Důležitou součástí je také individuální 

komunikace s klienty, která si klade za cíl zjišťování potřeb a zájmů a motivaci k účasti na 

nabízených aktivitách. 

Důležité je, aby rodiče a jejich děti nebyli jen pasivními příjemci služeb, ale aktivně se 

účastnili nabízených činností a získané zkušenosti a dovednosti přenášeli do svých rodin. 

Za důležitý aspekt naší činnosti považujeme „nízkoprahovost“  

a bezpečné a přátelské prostředí.  

Cíle 
 

• Přispívat k podpoře mezilidských vztahů a rodin. 

• Zprostředkovávat odborné poradenství (psychoterapeutické poradenství, výchovné 

poradenství, individuální psychologické poradenství, psychosociální poradenství, 

speciálně pedagogické poradenství, poradenství v tíživé sociální situaci, poradenství 

sociálně-právního charakteru, poradenství pro pěstounské rodiny), zprostředkování 

následné pomoci u odborníků i supervizní podporu. 

• Rozvíjet sebevzdělávání a seberealizaci založenou na získávání nových zkušeností, a to 

jak osobních, tak profesních. 

• Obohacovat kulturní a společenský život ve Vsetínském regionu se zaměřením na rodiny 

s dětmi. 

 

 

Rodinné  

a mateřské 

centrum 

Vsetín 

zahájilo svoji 

činnost 3. září 

2001. 
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• Podporovat aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími  

     a negativními jevy. 

• Podporovat dodržování „Úmluvy o právech dítěte“ – oprávněné zájmy dětí a mládeže  

     ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji dětí po stránce sociální, psychické i tělesné. 

• Pomáhat rodičům s dětmi v náhradní rodinné péči při začleňování do běžného života. 

• Doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových životních situacích. 

• Přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině. 

• Zlepšovat schopnosti, dovednosti a odbornost náhradních rodičů v péči o dítě. 

• Přispívat ke zvýšení zájmu o náhradní rodinnou péči prostřednictvím osvětových činností 

a poskytováním informací. 

Dále se zaměřujeme na 
 

• individuální přístup a otevřenou komunikaci, 

• maximální otevřenost pro zájemce o aktivity centra, kterou se rozumí nabídka neřízených 

činností a neomezený přístup do centra v rámci provozní doby, 

• otevřenost centra veřejnosti, 

• spolupráci s Městem Vsetín a místními organizacemi. 

• Jsme zapojeni do Komunitního plánování sociálních služeb a péče Vsetínska v pracovní 

skupině Rodina.  

• Jsme členy Sítě mateřských center ČR. 

• Vedoucí RMC je členka řídícího orgánu MAP II. a členka Komise sociálně právní ochrany 

dětí jako zvláštního orgánu města Vsetín a Komise zdravotní a sociální. 

Hlavní cílové skupiny jsou 
 

• rodiny s dětmi,  

• samoživitelky/samoživitelé s dětmi, 

• pěstouni či poručníci s dětmi,  

• rodiče s osvojenými dětmi, 

• prarodiče s dětmi, 

• rodiny cizinců,  

• těhotné ženy, 

• ženy, muži, děti. 

 
Jedná se o rodiny fungující, v rozvodovém a porozvodovém konfliktu, se závislým členem 

rodiny, s postiženým členem rodiny, s výchovnými problémy, s výskytem domácího násilí, 

rodiny ohrožené sociální izolací, rodiny ohrožené závislostmi a dalšími společensky 

nežádoucími jevy…. 
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Pověření k výkonu sociálně právní 
ochraně dětí 

Náplň pověření k 31. 12. 2021 
 

• Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. 

• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 

• Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte 

a při péči o dítě zdravotně postižené. 

• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. 

• Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich 

oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. 

• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba 

uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče; při výkonu pěstounské péče a sledování 

výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená 

osoba výchovnou a poradenskou péči poskytnout. 

• Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení 

nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným 

stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením 

dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče. 

27. září 2011 

bylo 

Krajským 

úřadem 

Zlínského 

kraje, 

odborem 

sociálních 

věcí uděleno 

RMC Vsetín 

Pověření        

k výkonu 

sociálně 

právní 

ochrany dětí. 
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Dohody o výkonu pěstounské péče 
Dohody o výkonu pěstounské péče uzavíráme od srpna 2016.  

K 31. 12. 2021 bylo aktivních 9 dohod. 

 

Doprovázení rodiny  

Na základě uzavření dohody o výkonu pěstounské péče spolupracuje s rodinou klíčový 

sociální pracovník. Rodinu doprovází a podporuje. 

 

Vzdělávání  

Každý pěstoun má ze zákona povinnost se vzdělávat a to 24 hodin za rok. Konkrétní formy 

a obsah vzdělávacího plánu vycházejí z aktuálních potřeb a možností každého pěstouna. 

 

Odlehčovací péče  

V rámci uzavřené dohody má pěstoun nárok na zajištění 14 dnů ročně tzv. celodenní péče  

o svěřené děti od dvou let. Tato péče může být zajištěna různými způsoby včetně táborů  

a příměstských táborů.  

 

Poradenství 

Pěstounství s sebou může přinést řadu obtížných situací pro pěstouny i svěřené děti 

(vnitřní nejistota, narušené vztahy v rodině, zdravotní problémy, generační rozdíly, potíže  

ve škole, složitá komunikace s biologickou rodinou…). K doprovázení patří také zajištění 

odborného poradenství, pokud to rodina potřebuje. 

 

Asistované kontakty 

Budovat vztahy dítěte umístěného v pěstounské péči s biologickou rodinou je často 

nesnadný úkol. Podpora a rozvíjení vztahů může probíhat různými způsoby např. 

korespondenčním či telefonickým kontaktem nejen s rodiči, ale také s prarodiči, sourozenci, 

dalšími členy širší rodiny. Jedním ze způsobů je také asistovaný kontakt dítěte s biologickou 

rodinou. 

 

Vzdělávání pro pěstouny 

Štěstí se dá naučit – online kurz pozitivní psychologie, duben–červen, celkem 16 hodin. 

Zvládání stresu a stresové zátěže v životě - 18. 9. 2021,  

lektorka: Mgr. Michaela Pobudova, 8 hodin. 

 

Ze zákona  

má každý 

pěstoun 

povinnost 

uzavřít 

dohodu          

o výkonu 

pěstounské 

péče. 

Dohodu, která 

je 

veřejnoprávní 

smlouvou, 

může pěstoun 

uzavřít se 

subjektem 

pověřeným 

dle zákona č. 

359/1999 Sb.,    

o sociálně-

právní 

ochraně dětí. 

Dohoda trvá 

po dobu,  

po kterou trvá 

pěstounská 

péče. 
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Realizované aktivity centra 

 
Besedy a workshopy 

Výchova a péče o dítě – Odměny a tresty u dětí. 

Zdraví a zdravý životní styl – První pomoc, Dentální hygiena, Do kondice po porodu, 

Pobyt dítěte v nemocnici, Péče o prsa, O nohách a obouvání, Zdravé nohy, Správný 

psychomotorický vývoj v 1 roce života. 

Vztahy v rodině – problémy ve škole, Jak nastavit dětem hranice, Stres a jak ho zvládat. 

Krizové situace v rodině – Domácí násilí, Mediace, Oběť trestného činu a jejich práva, 

Závislosti a co s tím. 

Rodina a prostředí – Výchova doma a v zahraničí.  

Workshopy – Výroba didaktických pomůcek pro děti, Výroba huarache sandálů, Výroba 

motorického koberečku. 

 

Kurzy 

Pozitivní přístup ve výchově – jak stanovit dětem hranice a umění zvládat agresivitu  
u dětí, prohloubení znalostí a zkušeností o výchově dětí, umět rozpoznat základní potřeby  

u dětí, pohled na výchovu očima dítěte. 

Pozitivní přístup v partnerském soužití – partnerská komunikace, vzájemná tolerance 

mezi partnery, porozumění, pochopení a respekt. 

Péče o dítě – od početí do porodu, péče o novorozence, zdravý duševní a tělesný vývoj 

v prvním roce života, první pomoc u dětí, prevence nemocí. 

Prevence a podpora zdraví u dětí – naučit rodiče poznat potřeby svých dětí týkající se 

fyzického a psychického zdraví svého dítěte. 

Jak vést děti k samostatnosti – určeno pro rodiče dětí předškolního věku, návody, jak 

hravou a nenásilnou formou naučit děti oblékání, stravování, hygienu, sebeobsluhu a 

usínání, ukázky vhodných didaktických pomůcek, jež lze snadno vyrobit doma. 

Výživa dětí – kurz je rozdělený do dvou částí: 1. Výživa dětí 6–12 měsíců – počátek 

příkrmů a jak strava ovlivňuje zdravotní stav dítěte. 2. Výživa dětí 1–3 roky – specifika 

výživy v batolecím věku, režim podávání jídla a tekutin, výběr vhodných potravin. 

Návrat do práce – pracovní pohovor, příprava životopisu a motivačního dopisu, pracovní 

právo, sladění rodiny a zaměstnání. 

Komunikace v obtížných situacích – seznámení s technikami a teorií asertivity, jak se 

bránit manipulaci, jak přijmout kritiku a zpětnou vazbu, praktický trénink. 

 

 
 

Rozvoj 

rodičovských  

a 

partnerských 

kompetencí 
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Nošení dětí v šátku – naučit rodiče poznat výhody nošení dětí v šátku a v nosítku, správný 

výběr šátků a způsob úvazů, naučit rodiče správně používat šátek či nosítko, aby dítě bylo 

v bezpečí a pohodlí, praktické vyzkoušení 

Jazykové kurzy – anglický jazyk rozdělený do třech úrovní, 1 x týdne 60minut 

 

Svépomocné aktivity pro rodiče s dětmi 

Svépomocné aktivity pro rodiče jsou zaměřeny na podporu aktivního rodičovství  

a posilování rodičovských kompetencí formou konkrétních činností v přímé interakci s dětmi. 

Rodiče 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 a na co se soustředit. 

Cílem je naučit dospělé vnímat vývojové možnosti dětí, jejich schopnost spolupráce a míru 

aktivity tak, aby na ně nekladli nepřiměřené nároky, které by mohly negativně působit na 

jejich zdravý vývoj, a zároveň aby jim uměli poskytnout dostatečné množství a pestrost 

podnětů. Aktivity se zaměřují právě na získávání rad a tipů, jak rozvíjet děti v oblasti 

psychomotoriky, pohybového vývoje, rozvoje verbální a neverbální komunikace i sociální 

interakce. V neposlední řadě také podporují posilování citových vazeb mezi rodiči (prarodiči, 

sourozenci) a dětmi. Aktivity nejsou koncipovány jako kroužky nebo uzavřené kurzy. 

Zájemci se mohou zúčastnit jednorázově nebo opakovaně, není třeba se předem hlásit, ani 

se zavazovat k pravidelné návštěvě. Lektorkou je aktivizační pracovnice. 

 

Učíme se nápodobou – manuální – zaměřeno na rozvoj motoriky, psychomotoriky, 

spolupráce, manuálních dovedností, práce s různými materiály a pomůckami  

 

Šikovný valášek – pohybová – rodiče se učí vnímat vývojové možnosti dětí, tak aby na ně 

nekladli nepřiměřené nároky, které by mohly negativně působit na jejich zdravý vývoj, učí se 

vnímat sociální zralost dítěte, schopnost spolupráce a míru aktivity, vytváří si zásobník 

vhodných činností na doma. VARIANTA A: rozvoj hrubé motoriky, rovnováhy, koordinace, 

prostorové orientace. 

VARIANTA B: rozvoj jemné motoriky, koordinace, prostorové orientace, kvality řeči a slovní 

zásoby a rozvoj smyslového vnímání.  

 

Společné čtení – verbální – rozvoj kontaktu rodič-dítě, rozvoj slovní zásoby a kvalita řeči, 

psychický rozvoj  
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Odborné poradenství 

Zaměření: rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, rodina a právo, finanční 

gramotnost, mezigenerační soužití, zdraví, výchova. 

 

Psychologické poradenství – rodinné a partnerské vztahy, výchova, řešení zátěžových 

situací v rodině, závislosti, domácí násilí. 

Právní poradenství – svěření dětí do péče jednoho z rodičů, rozvod, porozvodové 

uspořádání, vypořádání majetku, finance a další témata související s životem rodiny.  

konzultace s porodní asistentkou – zvýšení informovanosti a odpovědnosti žen v oblasti 

sebepoznání, antikoncepce, pooperačních stavů, dospívání, těhotenství, laktace i péče  

o kojence. 

Kariérové poradenství – slaďování rodinného a profesního života, orientace na trhu práce, 

sebepoznání, osobní rozvoj, nácvik dovedností.  

Konzultace se speciálním pedagogem – příprava do školy, podpora dobrého ukotvení  

na začátku školní výuky, poruchy učení a jak s nimi pracovat (včetně praktických cvičení).  

 

Sociální pracovnice v centru 

Individuální konzultace se sociální pracovnicí centra nabízejí klientům neformální 

neinstitucionální kontakt se vzdělaným profesionálem v neutrálním prostředí, který je 

k ničemu nezavazuje. Neformální prostředí centra umožňuje rodiny poznávat dlouhodobě. 

Atmosféra důvěry a porozumění přispívá k větší otevřenosti klientů, můžeme tak 

diagnostikovat případná ohrožení rodiny v jejich rané fázi, před jejich vznikem, nebo jim 

zcela předejít. Rozhovory probíhají osobně v centru, telefonicky nebo elektronicky. 

 

Komunitní místnost 

Komunitní místnost tvoří základnu pro veškeré dění v centru. Je vhodným místem pro 

přirozený kontakt s novými návštěvníky i pravidelnými klienty, kde je každému umožněno 

nalézt si své místo. Jsou zde k dispozici hračky i didaktické pomůcky pro všestranný rozvoj 

dětí a knihovnička. Je také prostorem, kde dochází k neformálnímu vzdělávání (výměna 

zkušeností, rozhovory s pracovnicemi centra, výběr vhodné literatury, neformální 

svépomocné skupiny).  

V komunitní místnosti probíhají také některé konkrétní aktivity, zejména besedy a kulaté 

stoly, dále je využívána při zajištění krátkodobého hlídání dětí v době, kdy se rodiče účastní 

programu pro dospělé. 

Komunitní místnost je přístupná bez omezení dle provozní doby centra. Rodiče s dětmi 

mohou volně přicházet a odcházet podle vlastních potřeb.  

 

 

Základní 

odborné 

poradenství       

a konzultace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitní 

zázemí 
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Individuální komunikace s klienty 

Individuální komunikace s klienty probíhá kontinuálně a individuálně dle potřeb klientů 

v rámci provozní doby centra. Cílem individuální komunikace je nejen nabídnout příchozím 

pocit bezpečí, přijetí a respektu a navázat s rodiči (rodinou) dobrý vztah. Zahrnuje přijímání 

nových klientů, jejich seznámení s nabídkou, provozním řádem a celkovým fungováním 

centra, podávání informací o programu, zjišťování potřeb a požadavků klientů a 

zejména individuální motivaci rodičů k účasti na nabízených aktivitách.  

 

Neformální svépomocné skupiny 

Neformální svépomocné a diskusní skupiny vznikají v rámci setkávání rodin, jsou důležité 

pro sdílení a výměnu zkušeností mezi klienty (péče o děti, výchova a rozvoj dětí, partnerské 

soužití, mezigenerační soužití, sladění práce a rodiny, patologické jevy v rodině a ve 

společnosti, životní styl rodiny apod.). Při vzájemné interakci a komunikaci si rodiče 

poskytují podporu a porozumění, získávají odpovědi na své otázky, nebo nové podněty, 

mohou zmapovat vlastní řešenou situaci nebo problém a zvážit jeho důležitost. 

 

Podpora 

Podpora osob a rodin, které se setkaly s domácím násilím  se zaměřuje na poskytování 

konkrétních informací o možnostech řešení včetně zprostředkování kontaktu s dalšími 

zainteresovanými pracovišti – policie, přestupkové oddělení, psycholog, intervenční centru 

atd. Dále na poskytnutí podpory a naslouchání, motivaci k aktivitě (zjištění informací jak 

postupovat při vykázání násilné osoby, při konfliktech po rozvodu nebo rozchodu partnerů) 

při hledání pomoci a řešení situace (osobní rozhovory, telefonicky, elektronická 

komunikace, sociální sítě), svépomocné skupiny domácího násilí. 

 

Prevence 

Prevence zaměřená na oblast domácího násilí se zaměřuje na individuálních konzultace se 

sociální pracovnicí projektu, možnost využití odborného poradenství, organizaci 

svépomocné skupiny, kurz asertivní komunikace, besedu o domácím násilí, nabídku letáků 

a osvěta při běžné komunikaci s klienty. 

 

Práce s agresory jako prevence psychického  
a fyzického násilí 

Zahrnuje nabídku shlédnutí filmu Zuřivec s následnou diskuzí a možností 

individuálních rozhovorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domácí násilí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Str. 10   
   

 

Začleňování rodin se specifickými potřebami 

Rodinám se specifickými potřebami, rodinám cizinců a národnostních menšin, rodinám 

s dětmi se zdravotním postižením či znevýhodněním a rodinám sociálně znevýhodněným 

nabízíme komunitní prostředí s možností formálního i neformálního vzdělávání a získávání 

informací, psychosociální podporu a pomoc 

Závislý člen rodiny 

Při komunikaci s klienty se zaměřujeme na poskytování informací o možnostech péče  

o závislého člena rodiny, zejména o děti s handicapem, nemocné a seniory. 

Rovné příležitosti žen a mužů 

Rodiny se potýkají stále s podobnými handicapy – nedostatek informací a znalostí  

(trh práce, platná legislativa, možnosti způsobů zaměstnání a práce, možnosti způsobů 

péče o děti…), nedostatečné sebevědomí, neznalost vlastních zdrojů nebo neschopnost  

je efektivně využít, zažité rozdělení mužských a ženských rolí. Zaměřujeme se na podporu  

a pomoc při řešení otázek sladění rodiny, osobního života a práce. 

Mezigenerační soužití 

Komunikace k této problematice cílí především na témata v oblasti mezigeneračního soužití, 

vzájemné pomoci a obohacování se v rodině, prevenci konfliktů a specifika péče o nemocné 

rodiče nebo prarodiče. 

Smysl ochrany dětí 

Při průběžné komunikaci s rodiči hovoříme také o sociálně právní ochrany dětí. Chceme, 

aby rodiče měli alespoň obecný přehled o tématech, která s ní souvisí. Aby znali své 

povinnosti, ale také svá práva a práva svých dětí. 

 

Informování zájemců o náhradní rodinnou péči  
a poskytování poradenství těmto zájemcům 

Zaměřujeme se na osvětu a poskytování informací k náhradní rodinné péči. Nabízíme ale 

také individuální konzultace pro zájemce o náhradní rodinnou péči (jaké mají učinit kroky, 

pokud mají zájem stát se náhradními rodiči), předání kontaktu na oddělení sociálně právní 

ochrany dětí a podporu a doprovázení během řízení.  

 

Osvěta, 

informace      

a motivace 

klientů 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náhradní 

rodinná péče 
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Kontakt dítěte s rodičem nebo jiným rodinným příslušníkem 
se kterým nežije ve společné domácnosti 

Nabízíme prostor a zázemí (včetně možnosti asistence pracovnic centra) pro setkávání dětí 

s rodiči nebo rodinnými příslušníky, se kterými dítě nežije ve společné domácnosti (rozvod, 

rozchod rodičů, dítě je umístěno do pěstounské nebo jiné náhradní péče). K těmto setkáním 

lze využít komunitní místnost, nebo některou z menších místností v centru. V případě zájmu 

jsou k dispozici hry a didaktické pomůcky, nebo můžeme připravit pro děti výtvarnou 

činnost.   

Zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny 
s dětmi a pro rodiny se specifickými potřebami 

Na běžnou individuální komunikaci s klienty, základní poradenství a odborné poradenství 

v centru navazuje spolupráce s odborníky a odbornými pracovišti. Klient je v případě 

potřeby nasměrován na příslušné odborné pracoviště, včetně sjednání schůzky či 

poskytnutí další podpory při řešení situace.  

Krátkodobé hlídání a péče o děti 

Hlídání dětí nabízíme jako doprovodnou aktivitu v době, kdy se rodič účastní programu pro 

dospělé (vzdělávání, besedy, kreativní setkání, kurzy, poradenství), nebo potřebuje-li 

například navštívit lékaře či vyřídit neodkladné záležitosti. Hlídání je vždy potřeba předem 

domluvit s pracovnicemi provozu. 

Ostatní 

Exkurze u hasičů, Rodinné focení, Pohádky pro nejmenší v centru, Rukodělné činnosti pro 

dospělé. 

Další nabídka 

a aktivity 

pro rodiny             

s dětmi 
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Mimořádné akce pro rodiny s dětmi 

Karnevalová vycházka 

V týdnu od 12. 2. do 19. 2.  byla pro rodiny v parku na Trávníkách připravena vycházka 

s Ledovým královstvím. Byly přichystány stanoviště s Olafem a Elzou, rodiče si s dětmi 

trasu mohli projít několikrát a plnit zadané úkoly na připravených stanovištích.  

Na karnevalovou vycházku byly pozvány i mateřské školky. Hlavním pořadatelem bylo 

ALCEDO  - středisko volného času a plavecká škola Vsetín, RMC se na akci podílelo 

partnersky. 

Putování za velikonočním vajíčkem 

Rodiny s dětmi měly možnost od velikonočního čtvrtku do velikonočního pondělí projít  

šest označených stanovišť s úkoly v centru města Vsetína, začátek procházky byl  

u Masarykovy knihovny, konec v parku na Trávníkách. Po projití všech stanovišť s úkoly 

mohli účastníci vyřešit tajenku, kterou zaslali e-mailem a ze zaslaných odpovědí jsme 

vylosovaly "výherce", který si v centru vyzvedl ceny. 

Pohádkový den pro děti 

1. června, bylo pro rodiny s dětmi v okolí Alceda a RMC nachystáno několik stanovišť pro 

děti. Úkolem bylo postupně projít každým stanovištěm a splnit příslušné zadání. V cíli si děti 

vyzvedly účastnický list a drobnou odměnu. Hlavním pořadatelem bylo ALCEDO – středisko 

volného času a plavecká škola Vsetín, RMC se na akci podílelo partnersky. 

20. výročí otevření centra  

Každoročně se 3. 9. koná Den otevřených dveří při příležitosti oslavy výročí otevření centra,  

Oslavu jsme pojali jako slavnostní a zábavné odpoledne nejen pro rodiny. V centru se tak 

sešli rodiny s dětmi, podporovatelé centra, představitelé města a dárců, dobrovolníci i další 

příznivci. Program byl bohatý – vystoupení kreslíře Adolfa Dudka, tancování pro děti, jízda 

na koni, děti měly možnost vyzkoušet bagrování, mega bublifuk, zajímavé aktivity   

s pracovníky hvězdárny, po celém centru byla rozmístěna různá stanoviště s úkoly. 

Mikulášská vycházka 

5. prosince byly v prostorách kolem RMC a Alceda pro rodiče s dětmi připraveny stanoviště 

s úkoly. Na konci vycházky na děti čekalo setkání s Mikulášem a anděly. 

Akce byla připravena ve spolupráci s ALCEDEM Vsetín. 
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Mikrojesle 
 

Mikrojesle provozujeme od dubna 2017 v rámci projektu Mikrojesle Vsetín, který byl 

podpořen MPSV a jehož součástí byla spolupráce se systémovým projektem „Podpora 

implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní 

ověření služby“.  Od srpna 2019 zajišťujeme provoz mikrojeslí v rámci navazujícího projektu 

Mikrojesle Vsetín II.  

 

Posláním mikrojeslí je zajištění péče pro děti od šesti měsíců do tří let, jejichž rodiče mají 

prokazatelnou vazbu na trh práce. Kapacita zařízení je stanovena na čtyři děti.  

Cílem projektu je rozšířit služby péče o děti v místě realizace  

a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. 

 

V rámci péče se zaměřujeme na podporu rozvoje dětí cestou přirozené výchovy, položení 

základů učení, zdravotních a sociálních návyků s podporou jejich schopností, zájmů a 

potřeb a zejména na individuální přístup.  
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Zajištění provozu RMC a přehled využití 
služeb 
 
 
Ke konci roku 2021 zajišťovalo realizaci jednotlivých projektů a aktivit RMC  

5  pracovnic, úvazky byly rozděleny takto: 

 

 

Pracovní tým byl dále doplněn o DPP a externí spolupracovníky (účetnictví a mzdy, 

odborníci – lektoři – poradenství a kurzy, pracovnice zajišťující pomoc při krátkodobém 

hlídání dětí…), ale také o dobrovolníky a praktikanty. 

 
 
Od 3. 9. 2001 do 31. 12. 2021 bylo zaevidováno 3 293 rodin. 

V průběhu roku 2021 navštívilo alespoň jednou RMC 384 rodin,  

toho 108 nově zaevidovaných. 

Průměrná denní návštěvnost centra byla 11 dospělých, 12 dětí. 

 

Přehled využití aktivit 

Činnost Počet pracovnic Přepočtené úvazky 

Provoz RMC  4 2,375 

Dohody o výkonu pěstounské péče 1 0,5 

Mikrojesle Vsetín 3 1,975 

 Počet/hodiny On-line osob On-line shlédnutí 

Besedy 35/45 15 221 538 

Workshop 9/25 4 84 132 

Kurzy 25/50 14 150 47 

Domácí násilí 34/42 12 8  

Zájemci o NRP 12/16 2 3  

Odborné poradenství 68/72 20 54  

Poradenství se soc.prac. 
centra-evidované 

80/92 23 34  

Tréninkové 
aktivity/svépomocné 
skupiny 

123/453 54 100 3901 

Osvěta 280/320 50 230  

Hlídání dětí 305/420  221  
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Realizované projekty 
 
 
 
 
 
 
MIKROJESLE VSETÍN II.  

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011225 

Projekt je financován ze Sociálního evropského fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR 

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY: 2,69 mil Kč 

REALIZACE: 1. 8. 2019 - 30. 6. 2022 

ANOTACE PROJEKTU: 

Mikrojesle poskytují pravidelnou péči dětem od 6 měsíců do tří let včetně a rodičům dětí 

umožňují lepší postavení na trhu práce. 

 

RMC VSETÍN – PODPORA RODINY – PREVENCE, INFORMACE, KOMPETENCE 

VYHLAŠOVATEL: MPSV      

VÝŠE PODPORY: 558.379, - Kč         

CELKOVÝ ROZPOČET: 1.094.595,59 Kč 

REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

CÍL PROJEKTU:  

• Projekt byl zaměřen na preventivní, osvětové a podpůrné aktivity, které vedou k posilování 

rodičovských kompetencí, rodiny jako celku a k harmonizaci rodinných vztahů, včetně 

mezigeneračního soužití. 

 

PRÁCE S RODINOU V OBLASTI SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ                

VYHLAŠOVATEL: MPSV      

VÝŠE PODPORY: 282.763,- Kč      

CELKOVÝ ROZPOČET: 538.654,80,- Kč 

REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

CÍL PROJEKTU:  

• Projekt byl zaměřen na rozšíření nabídky péče o ohrožené rodiny a rodiny, které se ocitají 

v ohrožení a na posilování schopnosti jednotlivců i rodin včas identifikovat a řešit situace, 

které rodinu mohou ohrozit nebo ohrožují (porozvodové konflikty, zadlužení, domácí násilí, 

závislosti, výchovné a školní problémy dětí a mládeže atd.). 
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RODINA – PODPORA, POMOC, PREVENCE, INFORMACE, KOMPETENCE 

VYHLAŠOVATEL: Město Vsetín  

VÝŠE PODPORY: 702.000, - Kč 

REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

 

Dotace byla určena na nájem, energie a provozní náklady. 

 

 

 

PYŽAMOVÁ PÁRTY ANEB BUĎTE U NÁS JAKO DOMA 

VYHLAŠOVATEL: Zlínský kraj – Program na podporu sociálně 

zdravotních aktivit 

VÝŠE PODPORY: 26.000, - Kč  

ROZPOČET: 38.394, - Kč 

REALIZACE: ZÁŘÍ 2021 

CÍL PROJEKTU: 

Podpora rodinných vztahů prostřednictvím společně prožitého volného času a sdíleného 

zážitku spojená s oslavou 20 výročí otevření našeho centra. 

 

 

 

UČÍME SE NÁPODOBOU (R+D)  

VYHLAŠOVATEL: Zlínský kraj – Program na podporu sociálně 

zdravotních aktivit 

VÝŠE PODPORY: 29.000, - Kč  

ROZPOČET: 41.439, - Kč 

REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2021 

CÍL PROJEKTU:  

Posilování rodičovských kompetencí zaměřených na rozvoj kreativity a motoriky u dětí. 

Příspěvek byl určen na nákup výtvarného materiálu a pomůcek. 
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Fotogalerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor fotografií: Radovan Kocurek a rodiče 
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Dotace a další podpora 
 

Dotace a granty 
 
ESF OP ZAMĚSTNANOST 

MPSV 

MĚSTO VSETÍN 

ZLÍNSKÝ KRAJ 

 

Finanční dary 

Kayaku Safety Systems Europe a. s. 

AUSTIN DETONATOR 

EMPEMONT s. r. o. 

Svět oken s. r. o. 

GLASS SERVICE a. s. 

HAJDIK a.s. 

V-PODLAHY, s.r.o. 

Eva Hurtová DiS. 

MŠ Teddy 

Karel Kratina 

Radek Pobořil 

Miroslava Bolfová 

Zdraví a kondice s. r. o. 

Benschovi 

Dvořáková Alena 

Hanáková Olga 

Kotrlová Hana 

Rožnovjákovi 

Šromovi 

Tůmová Petra 

Uhříkovi 

 

Věcné dary a práce 

Bc. Radek Hladký- správa webu 

Vendula Divišová - interiérové barvy 

Brimo - kancelářský papír 2 500 ks 

Děkujeme 

také všem 

drobným 

dárcům, 

spolupracovn

íkům, 

lektorům, 

partnerům      

i rodinám     

za spolupráci 

a podporu. 
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Finanční výkazy 
 

 

 
 

Položka Náklady 
celkem 

Projekt 
MPSV  

Projekt 
MPSV  

Dohody o 
výkonu PP 

Mikrojesle 
II. 

Materiál 117.153,00 4.330,00 3.010,00  544,00 

Spotřeba 
energií  

 
57.200,00 

 
34.316,00 

 
11.442,00 

  

Opravy  
a údržba 

 
5.137,00 

 
 

   

Pronájmy 119.856,00 70.714,00 23.570,00   

Služby 321.127,74   83.134,00 65.531,00 33.982,00 12.000,00 

Z toho odborné 
služby pro klienty 

  
50.140,00 

 
47.390,00 

  

Osobní náklady 2.589.829,00 902.102,00 435.102,00 327.817,00 899.779,00 

Ostatní náklady 14.650,00     

Poskytnuté přísp. 2.000,00     

Celkem 3.226.982,74     

Projekt celkem  1.094.596,00 538.655,00 361.799,00 912.323,00 

Rozvaha k 31. 12. 2021 v celých tisících Kč 

AKTIVA  

Dlouhodobý majetek celkem 0 

Krátkodobý majetek celkem 1 645 

Zásoby celkem 0 

Pohledávky celkem 0 

Krátkodobý finanční majetek 1 645 

Jiná aktiva celkem  

Aktiva celkem 1 645 

PASIVA  

Vlastní zdroje celkem 635 

Jmění celkem 629 

Výsledek hospodaření celkem 6 

Cizí zdroje celkem 1 010 

Rezervy celkem 0 

Dlouhodobé závazky celkem 0 

Krátkodobé závazky celkem 12 

Jiná pasiva celkem 998 

Pasiva celkem 1 645  

Příjmy v Kč 

MPSV – provoz 841.142,00 

MPSV – Mikrojesle II. 912.323,18 

Město Vsetín 672.000,00 

ÚP Zlín – Dohody o výkonu PP 361.798,60 

Zlínský kraj  55.000,00 

Příspěvky na provoz od uživatelů  172.859,00 

Dary – včetně věcných 21.418,47 

Jiné 190.441,47 

Celkem 3.226.982,72 
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Kontaktní informace 
 

 

Provozovatel: 

RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM VSETÍN, z.s. 

 

V provozu od 3. září 2001 

 

Sídlo sdružení: Jasenice 943, 755 01 Vsetín 

Adresa provozovny: Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín 

Bankovní spojení: 303683363/0300 

IČ: 26534703 

 

Předsedkyně spolku: Mgr. Pavla Fojtíková 

Místopředsedkyně spolku: Bc. Renata Trličíková 

 

Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z. s.    

Záviše Kalandry 1095 

755 01 Vsetín 

mobil: 737 502 215 

mc-vsetin@seznam.cz 

www.slunicko-vsetin.cz 

Facebook: Rmc Sluníčko Vsetín 

 

 

 

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