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PŘEDSTAVUJEME SE
Rodinné a mateřské centrum Vsetín zahájilo svoji činnost 3. 9. 2001.
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 centra, poradenství – psychologické, právní, logopedické,
pro ženy a dívky, speciální pedagog…) a s návazností na instituce a
specializované služby ve městě (oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Terénní
asistenční služba, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Občanská poradna,
Intervenční centrum, Pedagogicko-psychologická poradna…). Aktivity jsou
koncipovány tak, aby rodičům poskytovaly informace, návody a praktická
cvičení, které jim pomohou lépe zvládat partnerské a rodičovské role. Důležitou
součástí je také individuální komunikace s klienty, která si klade za cíl zjišťování
potřeb a zájmů a motivaci k účasti na nabízených aktivitách. Svou činností
chceme pomáhat zmírňovat sociální izolaci rodin s dětmi a rozšířit možnosti
dalšího rozvoje jednotlivců zejména v oblasti rodičovských a partnerských
kompetencí.
Žádoucí 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.
Rodiče (prarodiče, další pečovatelé) tráví svůj čas v centru především společně
s dětmi. Pokud se rodič účastní v rámci programu aktivity pro dospělé,
zajišťujeme po tuto dobu také hlídání dětí.
Za důležitý aspekt naší činnosti považujeme „nízkoprahovost“ a širokou nabídku
neřízených aktivit. To znamená, co nejméně omezení pro klienty při návštěvě
centra a udržení otevřenosti vůči veřejnosti, abychom umožňovali rodinám
setkávání nejen vzájemně mezi sebou, ale také v širší komunitě.

HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY
- manželé s dětmi,
- nesezdaní rodiče 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….
Chceme pozitivně ovlivňovat život rodin v těchto oblastech:





SOCIÁLNÍ A TERAPEUTICKÉ
 vytváření záchytné sociální sítě pro rodiny, které přicházejí do centra
a mohou se ocitnout, nebo se ocitají v ohrožení,
 primární poradenství – psychologické, sociální, pro ženy a dívky,
právní, speciálně pedagogické, kariérové…,
 zprostředkování následné pomoci ve spolupráci s odborníky
a odbornými pracovišti,
 terapeutické aktivity pro rodiče a děti,
 doprovázení pěstounů v rámci dohod o výkonu pěstounské péče.
VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA
 kurzy (zaměřené na rodičovství a partnerství, motivační, odborné,
jazykové…),
 besedy, přednášky, prezentace, kulaté stoly a workshopy,
 nácvikové aktivity pro rodiče s dětmi zaměřené na posilování
rodičovských kompetencí,
 aktivity vedoucí ke zvyšování sebehodnocení a k rozvoji osobnosti
rodiče nebo dítěte,
 vzdělávání pro pěstouny.



KOMUNITNÍ, INTEGRAČNÍ A SPOLEČENSKO-KULTURNÍ
 aktivity podporující soudržnost rodiny,
 společensko – kulturní akce podporující setkávání rodin i širší komunity
ve městě,
 podpora kvalitního mezigeneračního soužití,
 podpora integrace cizinců a národnostních menšin,
 podpora integrace sociálně vyloučených rodin.

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.

POVĚŘENÍ K VÝKONU
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
27. září 2011 bylo Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem sociálních věcí
uděleno RMC Vsetín Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Náplň Pověření – stav k 31. 12. 2020:











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.

DOHODY O VÝKONU
PĚSTOUNSKÉ PÉČE
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., osociálně-právní ochraně
dětí. Dohoda trvá po dobu, po kterou trvá pěstounská péče.
Dohody o výkonu pěstounské péče uzavíráme od srpna 2016,
ke konci roku 2020 bylo aktivních 8 dohod.
V rámci této činnosti nabízíme:



DOPROVÁZENÍ KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA PRO RODINU

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 PÉČI

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 S BIOLOGICKOU RODINOU

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 2020


Rizikové chování dětí ve škole II.- 25. 1. 2020
Lektorka: Mgr. Alena Fleková, Ph.D.
metodička prevence ZŠ, 8 hod





Budování hodnot u dětí- 9. 2. 2020
Lektorka:Mgr. Alena Střelcová
klinická psycholožka, 8 hod

Závislosti- 10. 10. 2020
Lektor:Mgr. Jiří Habarta
adiktolog, 8 hod

JEDNOTLIVÉ AKTIVITY CENTRA (abecedně)
- některé aktivity probíhali z důvodu zavření centra – COVID 19 online formou.

BESEDY,

PREZENTACE, KURZY, WORKSHOPY, TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ,

EXKURZE A DALŠÍ AKTIVITY
nabízejí rodičům možnost získat nové informace a náhledy z mnoha oblastí,
které se dotýkají života rodiny.V roce 2020 se uskutečnilo 27 besed, 24
prezentací, 14 workshopů, 32 kurzů a 2 exkurze.



Zdraví
Péče o prsa
O noze, chůzi a obouvání
První pomoc u dětí
Pobyt dítěte v nemocnici
Dentální hygiena u dětí



Zdravý životní styl
Látkové plenky
Domácnost bez odpadu
Bezplenková komunikační metoda
Čistá domácnost



Rodina, partnerské vztahy, výchova
Domácí vzdělávání;
Komunikace v rodině
Děti potřebují hranice
Jak vychovat šťastné dítě
Mindfulness
Mediace



Informace
Domácí násilí
Kam s dětmi na výlet
Pěstounská péče
Práce s dětmi v době rozvodu
Máte pojištěné své dítě?
Znaková řeč
Jak se žije v Egyptě



Ostatní
Dobrokáva ve Sluníčku – 8 x
Focení dětí 2x
Malé kino pro děti



Workshopy
Šití dětských sukýnek a tepláčků
Výroba dětských pokojíčků



Prezentace
Dětské a dámské oblečení
Ponožky a punčochové zboží
Eko drogerie Ladiva
Výrobky z Egypta
Ozdobné perníčky



Exkurze
Exkurze u hasičů 2x

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A PORADENSTVÍ
V rámci provozu nabízíme klientům individuální konzultace se sociálními
pracovnicemi centra, které mohou být doplněny odborným poradenstvím
(psycholožgové, privátní porodní asistentka, právník, terapeuti, kariérové
poradenství, speciální pedagog…). Rodiče tak mohou získat základní informace
týkající sebevýchovy a péče o děti, života rodiny, řešení rozvodových
a porozvodových situací, patologických jevů v rodině, finanční gramotnosti
nebo trhu práce atd. Cílem je nabídnout „první pomoc“ při řešení vzniklých
situací. Výhodou je přátelské prostředí, možnost hlídání dětí v době konzultace,
odborníci, které klienti znají i z jiných aktivit (přednášky, besedy, kurzy), možnost
časového přizpůsobení a osobního přístupu. Na tyto konzultace pak může
navázat nasměrování na další odbornou pomoc (Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí, Terénní asistenční služba, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi,

Občanská poradna, Intervenční centrum, Pedagogicko-psychologická poradna,
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, lékaři a další odborníci
a odborná pracoviště).
V roce 2020 bylo uskutečněno 230 neevidovaných a 108 evidovaných
konzultací se sociální pracovnicí centra.
Odborné poradenství jsme v roce 2020 nabídli v celkovém rozsahu 137 hodin.












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.
Kariérové poradenství
se zaměřuje na slaďování rodinného a profesního života, orientaci na trhu
práce, sebepoznání, osobní rozvoj a nácvik dovedností.
Právní poradenství
zahrnuje zejména svěření dětí do péče jednoho z rodičů, rozvod,
porozvodové uspořádání, vypořádání majetku, finance a další témata
související s životem rodiny.
Poradenství pro ženy
směřuje ke zvýšení informovanosti a odpovědnosti žen v oblasti
sebepoznání, řešení pooperačních stavů, dospívání, těhotenství, laktace i
péče o novorozence a kojence.
Psychologické poradenství a terapie
se zaměřují na rodinné a partnerské vztahy, výchovu, řešení zátěžových
situací
v rodině, závislosti a domácí násilí.
Speciálně-pedagogické poradenství
nabízí rodičům informace o přípravě před vstupem do školy, podpoře
dobrého ukotvení na začátku školní výuky, o poruchách učení a jak s nimi
pracovat (včetně praktických cvičení).

KNIHOVNA, která je umístěna v komunitní místnosti, nabízí tituly z oblasti
výchovy, sebepoznání, zdravého životního stylu a péče o zdraví, odbornou
literaturu z oborů psychologie, pedagogiky a sociální práce, ale také beletrii a
knihy pro děti.
Knihy si mohou rodiče půjčit domů na dobu jednoho měsíce, nebo je využívají
jako studijní materiály přímo v centru.
Pracovnice centra se v rámci sebevzdělávání s knihami postupně seznamují, což
jim zároveň umožňuje dobrou orientaci v nabízené literatuře a mohou
poskytnout rodičům cílený „tip“ na knihu.
Ke konci roku bylo k dispozici k zapůjčení přes 1 100 knižních titulů.

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, vznik neformálních
svépomocných skupin).

Dětem i jejich rodičům umožňuje prostředí komunitní místnosti rychlejší
a přirozenější adaptaci na prostředí mimo domov. Zároveň v rámci přirozených
interakcí, které probíhají mezi uživateli, jim napomáhá učit se spolupracovat
s ostatními, dospělými i dětmi. To přináší nové podněty pro rodiče a u dětí
podporuje proces socializace. Usnadňuje integraci cizinců, rodin sociálně
znevýhodněných i rodin se zdravotně znevýhodněnými dětmi, které do centra
přicházejí.

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.

KONTAKTY DÍTĚTE S RODIČEM NEBO JINÝMI RODINNÝMI
PŘÍSLUŠNÍKY, SE KTERÝMI DÍTĚ 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 zajímavou
výtvarnou činnost.
FORMA:





dohoda mezi rodiči a OSPOD – poskytnutí prostoru
na základě rozhodnutí soudu,

setkání biologických rodičů nebo jiných příbuzných s dítětem, které je
svěřeno do pěstounské nebo jiné péče.
ROZSAH:
- dohoda mezi rodiči a OSPOD – 2 rodiny – 25 kontaktů
- pěstounská péče – 3 rodiny – 16 kontaktů

KRÁTKODOBÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ nabízíme jako doprovodnou aktivitu
v době, kdy se rodiče účastní programu pro dospělé (vzdělávání, besedy,
kreativní setkání, kurzy, poradenství), nebo potřebuje-li například navštívit
lékaře.

KURZY– V ROCE 2020 SE USKUTEČNILO 32 KURZŮ:


Asertivita
Kurz je zaměřen na techniky asertivity a způsoby jak se naučit bránit
manipulaci, dále na teorii asertivity, jak přijmout kritiku a zpětnou vazbu a
také na praktický trénink asertivních technik.



Jak vést děti k samostatnosti
Kurz probíhal online. Nabízí rodičům návody jak vést děti předškolního věku
k samostatnosti (hygiena, oblékání, stravování, sebe obsluha, hraní, práce,
usínání atd.) hravou, zábavnou a nenásilnou formou a pomocí. A také
ukázky vhodných didaktických hraček a pomůcek, jež lze snadno a levně
vyrobit z čehokoliv, co doma najdete.



Jazykové kurzy
Pomáhají zájemcům udržovat a rozšiřovat již dosažené znalosti, případně
nabízejí možnost pozvolného seznamování se s novým jazykem. Rozsah
jednoho kurzu je 2 x 17 lekcí za školní rok. Do kurzu je možné se připojit
podle zájmu kdykoliv během roku, limitem jsou pouze dosavadní dosažené
znalosti jazyka. Hlídání dětí během kurzů zajišťují především dobrovolníci.
V roce 2018 mohli zájemci navštěvovat kurzy anglického, ruského
a německého jazyka v různých stupních obtížnosti. Kurzy byly realizovány
ve spolupráci s externími lektory.



Kresba – dospělí, děti
V kurzech se zájemci učí jak přenést námět z fotografie na kreslící papír. Jak
správně používat tužky, uhly, pastely a pomůcky při malování a také
stínování, kreslení očí, nosu, rtů a vlasů a malování pozadí.



Návrat do práce
Kurz zahrnuje informace a tipy jak připravit sebe i rodinu na změny, které
s sebou nese návrat do zaměstnání, jak efektvině sladit rodinu a práci, jak
zvládnout pracovní pohovor, jak zpracovat životopis a motivační dopis,
náhled do pracovního práva a informace o pracovním trh v regionu
Vsetínsko.



Péče o dítě a podpora jeho zdraví
Rodiče se v kurzu dozví důležité informace spojené s těhotenstvím a péčí o
dítě: Od početí do porodu, péče o novorozence, zdravý duševní
a tělesný vývoj v prvním roce života, první pomoc u dětí, prevence nemocí,
podpůrná léčba nemocí, očkování, zdravé návyky v životě dítěte a zdravý
životní styl rodiny.



Pozitivní přístup v partnerském soužití
Kurz se zahrnuje tato témata: jak zvládat partnerskou komunikaci, aby nám
bylo ve vztahu příjemně; potřeba vzájemné tolerance, porozumění,
pochopení a respektu v partnerském soužití; společné trávení času i potřeba
„vlastního soukromí“ ; přestaňme podceňovat sílu uznání a oprašme
kouzelné slůvko "děkuji".



Pozitivní přístup ve výchově dítěte aneb Sebevědomý rodič =
sebevědomé dítě
Rodiče v kurzu prohloubí své dosavadní zkušenosti a znalosti o výchově,
náhlednou na základní potřeby dětí, pohled na výchovu očima dětí, dozví se
jak efektivněji zacházet s dětskou agresivitou i jak dětem stanovovat
hranice.



Prevence a podpora zdraví dítěte
Rodiče získají v kurzu mnoho podnětných informací o tom, jak se mohou
aktivně podílet na zdraví svého dítěte a jak mohou podpořit ozdravné
procesy dětského organizmu.



Šátkování
Kurz je zaměřený na informace spojené s nošením dětí v šátku: výhody
nošení dětí v šátku nebo nosítku (kontakt rodiče s dítětem, předčasně
narozené děti, skolióza a luxace kyčelních kloubů, neurologická
onemocnění, dětská mozková obrna, zažívací potíže u dítěte), správný výběr
šátků a způsob úvazů, jak používat šátek nebo nosítko, aby byl pohodlný
a bezpečný pro dítě i rodiče, doplňky a pomůcky.



Tejpování elastickým tejpem
Kurz představuje zájemcům kinesiotaping, zejména základní principy
tejpování a aplikace tejpů na lidské tělo, vlastnosti tejpů, základní aplikace,
technika lepení, možnosti využití. Důležitou součástí je praktická část.



Výživa u dětí
Kurz se skládá ze dvou částí:
Výživa dětí 6-12 měsíců – počátek příkrmů, jakým způsobem krmit, jak
strava ovlivňuje zdravotní stav dítěte, co dělat, když dítě příkrmy odmítá,
technologické postupy přípravy jídla, recepty.
Výživa dětí 1-3 roky – specifika výživy v batolecím věku, režim podávání jídla
a tekutin, důležitost smyslového vnímání při přípravě jídla, sociální aspekty
při stolování, zapojení dětí do přípravy jídel, výběr vhodných potravin,
recepty.

 Znakování batolat
Znaková řeč pro slyšící batolata je snadný a přirozený způsob, jak se
dorozumět s dítětem ještě před tím, než je schopné mluvit. Snižuje frustraci
a vytváří pocit důvěry, umožňuje dětem sdílet svůj svět s ostatními,
upevňuje pouto mezi rodiči a dětmi, podporuje emocionální a intelektuální
rozvoj dítěte a upevňuje pouto mezi rodiči a dětmi. Kurz zahrnuje teorii
znakování i praktické nácviky.

NÁCVIKOVÉ AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI 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.
Lektorkami jsou aktivizační pracovnice centra.

 Učíme se nápodobou
Jedná se o rukodělné a výtvarné činnosti, které jsou vhodnou cestou k formování
osobnosti dítěte a poznávání světa. Rodiče při nich získají mnoho podnětů, jak
rozvíjet u dětí představivost, nápaditost i fantazii. Práce s různými materiály,
pomůckami a nástroji je důležitá pro rozvoj jemné motoriky.
Při realizaci jednotlivých projektů se vytváří také neformální prostor pro
rozšiřování slovní zásoby dětí a posilování dalších dovedností (poznávání barev,
tvarů a různých materiálů, počítání).
Individuální přístup umožňuje vytvořit potřebný prostor pro rodiče i děti,
podporuje výměnu zkušeností a názorů mezi rodiči.
Důležité je také to, že při práci rodiče poskytují dětem soustředěnou pozornost a
významně se posilují jejich vzájemné citové vazby.
V roce 2020 bylo nabídnuto celkem 133 různých činností, při 1021
(opakovaných) návštěvách rodičů s dětmi „odpracovali“ 795 hodin + 5x on-line,
zhlédnutí celkem 506/24hod.

 Šikovný Valášek
Ve „Valášku“ se rodiče učí vnímat potřeby
a možnosti dítěte, nabízet mu vhodné
podněty odpovídající věku a stupni vývoje
(tzn. např. podpořit děti v oblasti práce
s tělem, rozšiřovat slovní zásobu
s využitím regionálních specifik atd.),
naučí se používat vhodné didaktické
pomůcky a také posilují efektivní
komunikaci a emocionální sepětí
s dítětem.
Rodiče si mohou vybrat ze dvou variant náplně hodiny, z nichž každou nabízíme
jednou týdně. První varianta klade větší důraz na rozvoj hrubé motoriky,
rovnováhy, koordinace, prostorové orientace a spolupráce (rozcvičení, cvičení
s nářadím, překážková dráha a další podobné aktivity).
Druhá varianta je zaměřena na rozvoj jemné motoriky, koordinace, prostorové
orientace, kvality řeči a slovní zásoby a rozvoj smyslového vnímání (zejména
rytmika, pohyb a zpěv).
Program lekcí je připraven na společné spojující téma a každý měsíc obměňován.

Aktivitu připravují aktivizační pracovnice centra ve spolupráci s rodiči a
dobrovolníky (např. ukázky hry na různé hudební nástroje…). Činnosti jsou
koncipovány tak, aby byly přenosné do domácího prostředí. V roce 2020 se
uskutečnilo 42 setkání, s průměrnou účastí 12 rodičů s dětmi
+ 5x online, zhlédnutí celkem 709/24 hod.

Společné čtení je název verbální aktivity, při které lektorka (aktivizační
pracovnice centra) vybírá vhodnou ukázku a setkání vede. Náplní je hlasitá četba
vybraného textu, společné převyprávění a povídání o tématu. Rodiče tak mají
možnost věnovat dítěti soustředěnou pozornost a učí se u dětí rozvíjet
schopnost spolupráce. Zároveň získávají podněty k výběru vhodné stimulace
rozšiřování slovní zásoby, jak procvičovat porozumění textu i jakou literaturu
vybírat, aby byla pro děti srozumitelná, bezpečná a motivující. V roce 2020
proběhlo celkem 13 setkání, průměrná účast byla 10 rodičů s dětmi.

NEFORMÁLNÍ SVÉPOMOCNÉ A DISKUZNÍ SKUPINY vznikají v rámci
setkávání rodin v centru, 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 k
zamyšlení, mohou zmapovat vlastní řešenou situaci nebo problém a zvážit jeho
důležitost nebo způsoby řešení.

OSVĚTA V OBLASTI ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ je zaměřena na pomoc
a podporu rodin při řešení otázek sladění rodiny, osobního života a práce. Rodiny
se potýkají 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.

OSVĚTA V OBLASTI PÉČE O ZÁVISLÉHO ČLENA RODINY se zaměřuje
na poskytování informací o možnostech péče o závislého člena rodiny, zejména
o děti s handicapem, nemocné a seniory.

OSVĚTA V OBLASTI MEZIGENERAČNÍHO SOUŽITÍ cílí především
na témata a podporu v oblasti prevence konfliktů v mezigeneračním soužití,
přípravy rodiny na změnu pracovního vytížení prarodiče, který odchází do
důchodu či již v důchodu je, specifika péče o nemocné rodiče nebo prarodiče.

PODPORA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE se zaměřuje na osvětu
a poskytování informací k NRP. Dále zahrnuje individuální konzultace pro
zájemce o NRP (jaké mají učinit kroky, pokud mají zájem stát se náhradními
rodiči), předání kontaktu na OSPOD a podporu a doprovázení během řízení,
pokud o to mají zájem..

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). Nabízíme klientům také setkávání
svépomocné skupiny pro oběti nebo svědky domácího násilí.

POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ
1x měsíčně připravujeme pro děti
krátkou hranou pohádku.

RUKODĚLNÉ ČINNOSTI PRO DOSPĚLÉ
Podporují kreativitu a tvořivost, výměnu zkušeností a nápadů, pomáhají
v posilování pracovních návyků. Nabízejí
možnost vyzkoušet si zajímavé
rukodělné a výtvarné činnosti.
V neposlední řadě pomáhají posilovat
sebevědomí a psychickou pohodu
jednotlivců, která se pak odráží
v atmosféře rodiny jako celku.

ZAČLEŇOVÁNÍ RODIN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN, RODIN
CIZINCŮ A RODIN SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Rodinám se specifickými potřebami, rodinám cizinců (našimi klienty jsou
zejména rodiče slovenské a ukrajinské národnosti), rodinám s dětmi
se zdravotním postižením či znevýhodněním a rodinám sociálně znevýhodněným
(např. sociálně slabým, s více dětmi apod.) nabízíme komunitní prostředí
s možností formálního i neformálního vzdělávání a získávání informací,
psychosociální podporu a pomoc.



MIMOŘÁDNÉ AKCE PRO RODINY
S DĚTMI
KARNEVAL V SOKOLOVNĚ
Karneval pořádáme již několik let v budově Sokolovny. Aktivity jsou
připraveny ve všech patrech budovy.
V přízemí si děti a rodiče mohli společně hrát a trénovat zručnost, malovat,
vyzdobit si vlastní papírovou škrabošku, kouzelnou hůlku nebo výrobek
z chlupatých drátků. V prvním patře
byla pro děti připravena opičí dráha,
trampolína, skluzavky a žíněnky.
Ve druhém patře byl taneční sál.
Společně s malými tanečníky si
zatančila vedoucí oddílu All Style Unit
Vsetín. Velký zájem projevili
návštěvníci o vystoupení dětí z oddílu
sportovní gymnastiky.
Akce byla připravena ve spolupráci s TJ SOKOL Vsetín.
Návštěvnost: 112 rodin (159 dospělých a 153 dětí)



DEN DĚTÍ VE SLUNÍČKU je tradiční dopoledne pro nejmenší. Děti si na
jednotlivých stanovištích procvičovaly svoje dovednosti – doplňovaly barvy
a tvary, skládali jednoduché puzzle, chytaly
ryby, tvořily nebo se potěšily s velkou
kuličkovou dráhou. Rodiče procházeli
jednotlivá stanoviště se svými dětmi, mohli jim
pomoci, podpořit je
a společně se radovat z toho, co všechno už
jejich ratolesti umí.
Návštěvnost: 35 rodin (40 dospělých a 51
dětí)



PŘESPÁNÍ VE SLUNÍČKU
10 dětí ve věku 5 až 10 let společně
dobývalo pirátský poklad. Měly
nachystané dobrodružné odpoledne,
společně plnily úkoly a na závěr je
čekal poklad. Měly možnost se
společně poznat, zažít příjemné
odpoledne s piráty a nakonec
společně strávily noc v centru,
někteří byly bez rodičů vůbec poprvé.



DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Každoročně se koná jako celodenní akce při příležitosti oslavy výročí
otevření centra. Příchozí měli možnost seznámit se s prostorem centra,
programem a aktuální nabídkou, nejmenší návštěvníci se mohli těšit také
na pohádku, nebo využít výtvarnou dílničku. V odpoledních hodinách mohli
zájemci nahlédnout také do Mikrojeslí.
Návštěvnost: 40 rodin (41 dospělých a 47 dětí)



MIKULÁŠSKÁ VYCHÁZKA
Z důvodu nepříznivé epidemické situace v době pandemie COVID 19 se
tradiční mikulášské setkání v centru proměnilo v Mikulášskou vycházku.
Ve venkovních prostorách kolem budovy centra byly pro děti a rodiče
připraveny stanoviště s úkoly. Na konci vycházky na děti čekalo setkání
s Mikulášem a anděly.
Akce byla připravena ve
spolupráci s Alcedem Vsetín.
Návštěvnost: 109 rodin
(114 dospělých, 108 dětí)



OBRÁZKY PRO RADOST
V období vánoc a velikonoc jsme vyzvaly rodiny, aby přinášely do centra obrázky od
dětí. Na obě výzvy se jich nakonec sešlo víc než 160 a udělaly mnoho radosti a to
hned dvakrát. Nám při přebírání a potom seniorům, kterým byly určeny.
Děkujeme :-)



ŽIVÝ BETLÉM
Vzhledem k protiepidemickým opatřením platným v závěru roku se Živý
Betlém nemohl uskutečnit v tradiční podobě jako venkovní akce pro rodiny.
Byly osloveny děti z družiny ZŠ Trávníky, které namalovaly obrázky s vánoční
tématikou. Za pomoci dobrovolníků pak vznikl videoklip na píseň Mou
dobrou zprávu hlásej. Byl připomínkou vánoc i poděkováním všem
pořadatelům a dobrovolníkům.

MIKROJESLE
Mikrojesle provozujeme od dubna 2017 v rámci projektů podpořených
Evropským sociálním fondem a MPSV (Mikrojesle Vsetín a Mikrojesle Vsetín
II) a ve spolupráce se systémovým projektem MPSV „Podpora implementace
služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní
ověření služby“, který se zaměřuje na ověřování inovativních způsobů péče
o děti.

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.

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU RMC VSETÍN
Ke konci roku 2020 zajišťovalo realizaci jednotlivých projektů a aktivit RMC
6 stálých pracovnic, úvazky byly rozděleny takto:
ČINNOST

POČET PRAC.

PŘEP.ÚVAZEK

Provoz RMC

5

2,975

Dohody o výkonu pěstounské péče

1

0,75

Mikrojesle Vsetín

3

1,45

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.

DOBROVOLNÍCI A PRAKTIKANTI jsou důležitou, i když proměnlivou
součástí centra již od počátku jeho existence. Jejich práce je pro nás velmi
významná a nezastupitelná.
Pomáhají při hlídání dětí, jako lektoři kreativních činností, ale také při drobné
údržbě vybavení centra, úklidu, realizaci programu a zejména při organizaci
větších akcí.
Během roku se v různých aktivitách a na akcích vystřídá až 50dobrovolníků a
praktikantů.

CENTRUM V ČÍSLECH
Od 3. 9. 2001 do 31. 12. 2020 navštívilo RMC
(bylo zaevidováno) 3 185 rodin.
V průběhu roku 2020 navštívilo alespoň jednou RMC 589 rodin,
opakovaně 2 662 rodin, z toho 129 nově zaevidovaných.
Denní průměrná návštěvnost centra byla 17 dospělých, 17 dětí, tj.
34 osob/den, cca 3.000 návštěv celkem/rok.

SHRNUTÍ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
NÁZEV PROJEKTU: 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
DOBA REALIZACE: 1. 8. 2019 - 30. 6. 2022
ANOTACE PROJEKTU:



Předmětem projektu je pokračování provozu mikrojeslí, které byly
vybudovány v rámci projektu Mikrojesle Vsetín. Mikrojesle poskytují
pravidelnou péči dětem od 6 měsíců do tří let včetně a rodičům dětí
umožňují lepší postavení na trhu práce.

●●●●●●

NÁZEV PROJEKTU: RMC VSETÍN – PODPORA RODINY –

PREVENCE, INFORMACE, KOMPETENCE
VYHLAŠOVATEL: MPSV
VÝŠE PODPORY: 683.080,- Kč
CELKOVÝ ROZPOČET: 843.640,- Kč
REALIZACE: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

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.
●●●●●●

NÁZEV PROJEKTU: PRÁCE S RODINOU V OBLASTI

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
VYHLAŠOVATEL: MPSV
VÝŠE PODPORY: 302.184,- Kč
CELKOVÝ ROZPOČET: 302.184,- Kč
REALIZACE: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

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.).

●●●●●●

NÁZEV PROJEKTU: RODINA – PODPORA, POMOC,

PREVENCE, INFORMACE, KOMPETENCE
VYHLAŠOVATEL: Město Vsetín
VÝŠE PODPORY: 652.000,- Kč



Příspěvek byl určen na nájem, energie a provozní náklady.

NÁZEV PROJEKTU: KARNEVAL 2020
VYHLAŠOVATEL: Zlínský kraj – Program na
podporu sociálně zdravotních aktivit
VÝŠE PODPORY: 23.000,- Kč
ROZPOČET: 39.661,- Kč
CÍL PROJEKTU:



Podporarodinnýchvztahůprostřednictvímspolečněprožitéhovolnéhočasuas
dílenéhozážitku.
●●●●●●

NÁZEV PROJEKTU: UČÍME SE NÁPODOBOU (R+D)
VYHLAŠOVATEL: Zlínský kraj – Program
na podporu sociálně zdravotních aktivit
VÝŠE PODPORY: 25.000,- Kč
ROZPOČET: 35.724,- Kč
CÍL PROJEKTU:




Posilování rodičovských kompetencí zaměřených na rozvoj kreativity a
motoriky u dětí.
Příspěvek byl určen na nákup výtvarného materiálu a pomůcek.

V ROCE 2020 PODPOŘILI PROVOZ
CENTRA
DOTACE A GRANTY:
ESF OP ZAMĚSTNANOST
MPSV
MĚSTO VSETÍN
ZLÍNSKÝ KRAJ

DÁRCI:
AUSTIN DETONATOR
BENSCHOVI
BEZDĚKOVI
BOLFOVÁ MIROSLAVA
DVOŘÁKOVÁ ALENA
HANÁKOVÁ OLGA
KOTRLOVÁ HANA
MŠ TEDDY

POBUDOVI
ROŽNOVJÁKOVI
ŠROMOVI
TŮMOVÁ PETRA
UHŘÍKOVI

VĚCNÉ DARY A PRÁCE:
Bc. RADEK HLADKÝ – správa webu
Knihy – učebnice, Pavel Kalouš - knihy

Děkujeme také všem drobným dárcům,
spolupracovníkům, lektorům, partnerům
i rodinám za pomoc a podporu.

PŘÍJMY A VÝDAJE 2020
POLOŽKA

Materiál
Spotř. energií
Cestovné
Pronájmy
Služby

NÁKLADY
CELKEM

Projekt MPSV
PIK

Dohody o
výkonu PP

Mikrojesle
II.

137.249,00
51.654,00
734,00
121.852,00
352.140,46

13.277,00
15.497,60
35.354,00
82.784,24

17.167,00
30.991,20
70.710,00
137.631,59

-

46.391,00

90.250,00

2.095.256,00
655.403,00

213.456,00
72.118,06

869.712,00
291.214,37

362.300,00
112.063,00

603.518,00
178.994,39

24.153,00

-

-

-

5.400,00

2.774.812,00
13.934,00

285.574,06
-

1.160.926,37
-

474.363,20
-

787.912,39
-

1.000,00

-

-

-

-

3.453.375,53

432.486,90

1.417.426,16

551.125,17

826.726,39

Z toho odborné
služby pro klienty

Hrubé mzdy
Zákonné
pojištění
Zákonné
náklady
Osobní celkem
Ostatní
náklady
Poskytnuté
příspěvky
CELKEM

Projekt
MPSV
SPOD

PŘÍJMY 2019

15.652,70
61.109,27

-

ČÁSTKA V KČ

MPSV – provoz

985.264,00

MPSV – Mikrojesle II.

827.961,56

Město Vsetín

652.000,00

ÚP Zlín – Dohody o výkonu PP

551.125,17

Zlínský kraj
Příspěvky na provoz od uživatelů
+ prodej služeb
Dary – včetně věcných
Jiné
CELKEM

3.974,00
34.840,00

48.000,00
270.868,06
16.399,00
163.860,00
3.515.477,79

ROZVAHA K 31. 12. 2020
(v celých tisících Kč)
AKTIVA

stav k 31. 12.
v celých tis. Kč

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

0
0
0
1237
0
2
1235
0
1237

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

745
683
62
492
0
0
4
488
1237
62

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Provozovatel:
RODINNÉ A MATEŘSKÉ CE NTRUM VSETÍN, z.s.
V provozu od 3. září 2001
Sídlo sdružení: Jasenice 943, 755 01 Vsetín
Adresa provozovny: Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín
IČO: 26534703
Statutární zástupci:
Předsedkyně: Mgr. Pavla Fojtíková
Místopředsedkyně: Bc. Renata Trličíková

KONTAKTY
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

