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ÚVODEM 

 

Jedna z nás, které jsme před deseti lety Mateřské centrum Hvězdička zakládaly, přišla 

v průběhu roku s návrhem, že by bylo pěkné, kdybychom si společně připomněly, co vše se 

za těch deset let událo. Díky za ten nápad, Šárko! A tak jsme spolu strávily pár večerů, kdy 

jsme se probíraly fotkami od úplných začátků centra až po současnost, pouštěly si 

videozáznamy z našich akcí a společně jsme se divily, jak nám ty děti vyrostly, jak jsme se i 

my změnily. A také s jakým nasazením jsme si v Benešově doslova naší Hvězdičku vydupaly a 

postupně ji rozvíjely. Celé tohle promítání by vydalo na několik celovečerních filmů. A věřím, 

že minimálně ti, kteří aspoň na čas spojili své kroky s MC Hvězdička, by se u něj dobře bavili. 

 

Benešovské Mateřské centrum Hvězdička si v roce 2013 připomnělo deset let od svého 

vzniku. Teď s odstupem času si říkám, co nás vlastně tehdy, v roce 2003 vedlo k tomu, 

že jsme centrum založily. Z pohledu rodičů, kteří si dnes pro sebe a své malé děti mohou 

v Benešově vybírat z bohaté nabídky kroužků, kurzů a jiných aktivit, bude možná těžko 

představitelné, že před těmi deseti lety v našem městě nebylo pro rodiny s dětmi téměř nic. 

Když jsme se chtěly s dětmi někde sejít, jedinou volbou bylo scházet se doma nebo v parcích 

a na hřištích. Postupně jsme zjišťovaly, že je nás víc takových, kterým tahle situace 

nevyhovuje. Následovalo pár schůzek, kde se plánovalo a vymýšlelo, jak bychom vytvořily 

klub pro rodiče s dětmi. A nejen to. Chtěli jsme místo, kde by se mohli učit novým věcem, 

rozvíjet se a předávat si zkušenosti.  

 

Na úplném začátku nás, maminek, mohlo být tak deset možná patnáct. Zcela spontánně 

jsme zjišťovaly, že každá z nás má určité přednosti či schopnosti, které může poskytnout 

ve prospěch ostatních. Jedna byla schopná vést děti k hudbě, druhá k výtvarným a 

kreativním činnostem, třetí zvládla vyučovat angličtinu. Další se orientovala v administrativě, 

jiná dokázala napéct výborné perníkové medaile na sportovní odpoledne. Právě ty úplné 

začátky fungování mateřského centra byly nejhezčí. Byly jsme pozitivně naladěná komunita, 

kde jsme se bez ohledu na čas a peníze snažily společně vytvořit novou organizaci pro rodiny, 

která v Benešově do té doby nebyla.  

 

Nadšení nám nechybělo. Co však chybělo, byly prostory, kde bychom svou činnost mohly 

provozovat.  A také finance. A tak jsme šly do boje. Žádaly jsme městský úřad, obcházely 

sponzory, spojovaly se s partnery. Tam, kde nás vyhnali dveřmi, jsme vlezly oknem. Dodnes si 

pamatuji na některé rozhovory, a zdaleka ne všechny byly příjemné. V hlavě mi třeba utkvěla 
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diskuse s jednou tehdejší městkou zastupitelkou. Ta nás vykázala s tím, že s její podporou 

počítat nemáme, protože je vidět, že se jen doma nudíme a vymýšlíme hlouposti. 

Že kdybychom jako ona za mlada musely stát fronty na pomeranče, tak bychom na něco 

takového čas neměly. Ani dnes její názor nechápu. Zřejmě – kdo nic nedělá, nic nezkazí. 

 

Ale my jsme něco dělat chtěly. Trvalo to půl roku a povedlo se. Od října 2003 jsme 

provizorně fungovaly v Domě dětí a mládeže v Benešově. V únoru 2004 jsme se stěhovaly 

do prostor v bývalých lázních a tři roky na to do Piaristické koleje na benešovském 

Masarykově náměstí. Tady jsme dosud. Zpočátku jsme měly otevřeno dva dny v týdnu. Pak 

tři. V současné době už Hvězdička nabízí své aktivity pět dní v týdnu. Doslova a do písmene 

od rána do večera. V nabídce jsou kroužky a kurzy pro děti zaměřené na pohybovou, 

kreativní, výtvarnou i jazykovou činnost. Dva dny v týdnu je k dispozici školička – hlídání dětí. 

Do programů Hvězdičky se zapojují i dospělí, bez rozdílu věku. Vybrat si mohou z řady 

cvičení, výuky jazyků, kreativních dílen či keramiky. Pořádáme také nejrůznější besedy, 

poradny a diskusní skupiny. 

 

Rozšíření záběru mateřského centra si žádalo jeho profesionalizaci. Když se z desítek 

uživatelů služeb centra stanou stovky a z několika programů a kurzů jsou jich najednou 

desítky, tak to ani jinak nejde. A tak jsme na pracovní smlouvu zaměstnaly jednu, a pak 

druhou pracovnici. S odstupem času musím poznamenat, že jsme měly šťastnou ruku. 

S velkým respektem říkám, že zvládat aktivity pro děti od těch nejmenších až po předškoláky, 

a zároveň poskytnout kvalitní servis rodičům, k tomu zajistit administrativu, koordinaci 

s lektory, si žádá velké nasazení, diplomacii a kreativitu. To všechno naše pracovnice mají. 

Takže, díky, Martino Götzová, Blanko Škorpová a dříve Katko Bultasová.  

 

Kdo by si myslel, že mateřské centrum je časově nenáročný projekt, by se velmi mýlil. Nároky 

na řízení, včetně finančního, se dají srovnat s malou firmou. Intuice je dobrá věc a nám 

naštěstí funguje, ale bez plánování se přežít nedá. Velkou vzpruhou jsou pro nás dotace. 

Protože ať se snažíme, jak se snažíme, zatím se bez nich neobejdeme. Samozřejmě, nic není 

zadarmo. Každá dotace nás zatíží dalším papírováním. Ale jak říká staré české přísloví „co tě 

nezabije, to tě posílí“ a tak i my se stále posilujeme. I díky dotacím jsme se v minulých letech 

pustily do činností, na které bychom si jinak netroufly. A ejhle. Ony fungují. Díky dotacím 

jsme třeba otevřely kreativní dílny pro dospělé, které svého času patřily k nejoblíbenějším 

aktivitám v nabídce Hvězdičky. 
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Cenné je pro nás partnerství s Posázavím o.p.s. Byli to právě lidé z Posázaví, kteří nám před 

lety dodali odvahu, abychom o dotace usilovaly, což byla správná cesta. Zároveň nám 

pomohli s přípravami prvních nabídek. Neméně si vážíme podpory a kontaktu s dalšími 

aktivními organizacemi, podnikateli a obcemi, kteří se na platformě Posázaví spojili a podílejí 

se na strategii a rozvoji regionu. 

 

Těch deset let nebylo vždy jen růžových. Asi nejvíce do úzkých se my v mateřských centrech 

dostáváme v posledním roce. Neuvěřitelným tempem nám narostla konkurence. Organizace 

a firmy, které nabízí aktivity pro děti, rostou jako houby po dešti. Zároveň je cítit ekonomická 

krize. Prostě šetří se všude. Víme o mateřských centrech, která díky tomu musela ukončit či 

výrazně omezit svou činnost. Hvězdička si i v těchto časech stojí dobře. Jen více než kdy jindy 

musíme přemýšlet nad ekonomikou provozu. Pečlivě zvažovat každou vynaloženou korunu. 

Zda se nám vrátí zpět. A co je podstatné – důležité je mít kolem sebe ty správné lidi. Ty, pro 

které je Hvězdička srdeční záležitostí a jen tak ji padnout nenechají. I když pro své děti už to 

neděláme – ty už dávno mateřskému centru odrostly a víc než co jiného s nimi řešíme 

nastupující pubertu. 

 

V roce 2013 jsme se s mateřským centrem aktivně zapojily do projektu sanace rodiny 

v Benešově. Jeho prostřednictvím se snažíme pomáhat v rodinách, kde z jakýchkoliv důvodů 

mohou být děti ohroženy. Například rodiny v obtížných finančních a sociálních situacích, 

rodiče závislí na návykových látkách nebo s nižším intelektem, kdy jen obtížně zvládají péči 

o své děti. Věříme, že tato naše pomoc má smysl. Zároveň si znovu a znovu uvědomujeme, 

že fungující rodina, spokojení rodiče a hlavně děti, které mají dostatek podnětů pro svůj 

rozvoj, jsou hodnoty, které jsou velmi cenné. A pokud jsme v Mateřském centru Hvězdička za 

těch deset let mohly k posilování těchto hodnot přispět, myslíme si, že naše snaha měla 

smysl.  

 

Držte nám palce, abychom i další roky prožili úspěšně a ve zdraví. 

 

za Mateřské centrum Hvězdička 

předsedkyně představenstva 

Ing. Jana Čechová 
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ZALOŽENÍ A ZAČÁTKY MATEŘSKÉHO CENTRA HVĚZDIČKA 
 

 

Občanské sdružení Mateřské centrum Hvězdička vzniklo 7. dubna 2003, kdy bylo 

zaregistrováno ministerstvem vnitra ČR v registru občanských sdružení podle zákona 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. 

 

Svou vlastní činnost zahájilo MC Hvězdička 25. června 2003 akcí Sportovně zábavné dětské 

odpoledne na benešovském sídlišti Spořilov. Mateřské centrum se zde představilo se svým 

záměrem vytvoření prostoru pro setkávání rodin s malými dětmi a především pro maminky 

na mateřské dovolené a jejich děti. 

 

Od října 2003 mateřské centrum provizorně fungovalo v prostorách Domu dětí a mládeže 

v Benešově. Program byl omezen jen na dva dny v týdnu, a to na středy, kdy byla 

na programu Dílna tvořivosti, a na čtvrtky, kdy probíhalo dopoledne v pohybu.  

 

Od února 2004 si již Hvězdička pronajala vlastní prostory v Pražské ulici, v areálu bývalých 

lázní. Již při prohlídce před domluvením pronájmu jsme tušili, že prostor není pro nás právě 

nejvhodnější, především svou velikostí. Doufali jsme, že naše umístění zde bude pouze 

dočasné. Pobyt zde se ale protáhl na pět let. Dlouho se nám nedařilo sehnat nové, větší 

prostory, ale v  roce 2008 jsme konečně mohli říci, že jsme zvítězili a našli. V září roku 2008 

jsme se přestěhovali do prostor Piaristické koleje na Masarykově náměstí v Benešově, kde 

MC Hvězdička působí dosud. 
 

 

Foto ze zahájení činnosti v prostorách DDM Benešov (říjen 2003)  

3. 

2. 
4. 
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POSLÁNÍ ORGANIZACE 

 

MC Hvězdička vykonává činnost v oblasti sociální prevence pro rodinu s dětmi. 

 

Jeho cílem je především: 

 

 posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy, 

 získávat a předávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, 

 umožnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat 

vlastních schopností či znalostí ku prospěchu členů i náhodných návštěvníků, 

 obohacovat děti o vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí důvěry, 

 poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, 

 pořádat akce pro veřejnost při aktivní účasti dětí, 

 spolupracovat s jinými mateřskými centry a organizacemi, 

 spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, 

 spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb. 
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STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE 

 

Nejvyšším orgánem MC Hvězdička je valná hromada tvořená všemi členy MC. Statutárním 

orgánem je představenstvo. Představenstvo je tříčlenné, mezi sebou volí předsedu. 

 

Složení představenstva MC Hvězdička 
 

Ing. Jan Čechová – předsedkyně představenstva 

Jana Rendová – členka představenstva 

Mgr. Iva Sadílková – členka představenstva  
 

Kontrolor účtu: Ing. Markéta Fikejzová 

 

Stálí zaměstnanci mateřského centra v roce 2013 
 

Blanka Škorpová (1974) je zaměstnána od září 2011. Je hlavní 

manažerkou a koordinátorkou MC Hvězdička. Zajišťuje komunikaci 

se členy a klienty mateřského centra, koordinaci programů a lektorů. 

Je zodpovědná za projekt školička s Hvězdičkou. Vede kroužek tanečků. 

Spolupracuje na programech v herně. Má na starosti komunikaci s médii 

a propagaci aktivit centra. 

 

Martina Götzová (1971) je ve Hvězdičce zaměstnána od července 2007. 

Spolupracuje na programech v herně. Vede kurzy cvičení s malými dětmi. 

Spolupracuje na komunikaci s členy a klienty MC. Je zodpovědná 

za přípravu a realizaci samostatných akcí (sportovní odpoledne, dopravní 

hřiště, návštěva u hasičů, lampiónový průvod, atd.)  

 

 

Mgr. Jana Kocurová (1981) byla zaměstnána od ledna 2013. Je pověřena 

zajišťovat činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a to především 

formou terénní práce (tzv. sanace rodiny). Aktivně pracuje s rodinami 

v Benešově a okolí, kde vyrůstají nebo mohou potenciálně vyrůstat 

ohrožené děti. 
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STÁLÝ PROGRAM V ROCE 2013 

 
Program v herně MC Hvězdička – Masarykovo náměstí 1, Benešov 
 
(přehled včetně lektorek) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Atletika - přípravka  

Středa: 16,00 – 17,00 hod. a 17,00 – 18,00 hod., tělocvična ZŠ Jiráskova, Benešov 
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Program v tělocvičně MC Hvězdička, Dukelská ulice – budova vojenské ubytovny, Benešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED AKCÍ REALIZOVANÝCH MC HVĚZDIČKA V ROCE 2013 

7. 1. od 19,00 - 22,00 hod.  
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 

21. 1. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
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30. 1. od 16,30 hod. 
Gymnázium - aula, ul. Husova 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
Červená Karkulka 

30. 1. od 18,00 hod.  
MC Hvězdička 

Přednáška na téma "Příprava do 
školy/školky" 

30. 1. od 20,00 hod.  
MC Hvězdička 

Beseda, Logopedická prevence Mgr. Lucie 
Dušková 

4. 2. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 

18. 2. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 

24. 2. od 13,00 hod. 
Hala ZŠ Jiráskova 

Atletické závody 

1. 3. od 18,00 – 21,00 hod. 
Tělocvična MC Hvězdička 

Kurz Taiči inspiration 

4. 3. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 

8. 3. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

15. 3. od 17,00 – 20,00 hod. 
Tělocvična MC Hvězdička 

Kurz rychločtení 

18. 3. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 

20. 3. od 20,00 hod.  
MC Hvězdička 

Beseda - Příprava k porodu, I. a II. díl 
 

20. 3. od 16,30 hod. 
Gymnázium - aula, ul. Husova 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
Hrnečku vař 

25. 3. od 19,00 – 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Večerní dílna pro dospělé – velikonoční 
aranžmá na stůl a na dveře 

27. 3. od 15,30 hod. 
Sraz před stanicí, ul. Černoleská 

Návštěva hasičské zbrojnice – prohlídka 
areálu a vozidel 

27. 3. od 19,00 
MC Hvězdička 

Přednáška na téma vztahy v rodině. 
Vývoj dětí 3 – 6 let 

29. 3. od 9,30 od 12,00 hod. 
MC Hvězdička 

Velikonoční tvoření pro děti  

1. 4. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 

12. 4. od 19,00 – 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Kurz - drátkování - šperk 

15. 4. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 

17. 4. od 16,30 hod. 
Gymnázium - aula, ul. Husova 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
O kohoutkovi a slepičce 
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17. 4. od 16,30 hod., MC Hvězdička Beseda na téma Vztahy mezi sourozenci 

24. 4. od 15,30 hod. 
Hřiště na sídlišti Spořilov 

Den bezpečnosti s MC Hvězdička  
ve spolupráci se státní policií.  

24. 4. od 19,30 hod. 
MC Hvězdička 

"Bezpečí dětí" zahrnující otázku šikany, 
prevence kriminality, užívání návyk. látek 

26. 4. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

29. 4. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 

10. 5. od 19,00 – 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Kurz - smalty 
 

12. 5. od 17,00 – 18,30 hod. 
Tělocvična MC Hvězdička 

Cvičení ke dni maminek 
 

13. 5. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 

15. 5. od 9,30 do 12,00 hod. 
MC Hvězdička 

Den pro maminky – poradenství  
s kosmetičkou, manikérkou, kadeřnicí  
a masérkou 

15. 5. od 16,30 hod. 
Gymnázium - aula, ul. Husova 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
Vodnická pohádka 

20. 5. od 19,00 – 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Kurz - plstění 
 

22. 5. od 15,30 hod. 
Sraz u vstupní brány konopišťského parku  

Pochod za pokladem spojený s plněním úkolů 
s pohádkovými bytostmi 

22. 5. od 20,30 hod. 
MC Hvězdička 

Přednáška na téma "Nemám práci" 

24. 5. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

25. 5. od 10,00 hod.  
Hřiště ZŠ Jiráskova 

Atletické závody  

27. 5. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

3. 6. od 19,00 hod. 
MC Hvězdička 

Výtvarný večerní kurz – Fimo 
 

5. 6. od 20,00 hod. 
Tělocvična MC Hvězdička 

Kurz první pomoci, Besedu na téma první 
pomoc dětí 

10. 6. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

19. 6. od 15,30 hod. 
Vnitroblok na „starém“ Spořilově - hřiště 

Sportovně zábavné odpoledne 



12 

 

17. 6. od 19,00 do 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Kurz - drhání 
 

21. 6. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

24. 6. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

9. 7. - 13. 7. 2013   
Soběšín – letní tábor 

Táborová dovolená, rodiče s dětmi 

15. 7. – 19. 7. od 8,00 do 16,00 hod. 
MC Hvězdička + hřiště + výlety 

Příměstský sportovní tábor 

19. 8. – 23. 8. od 8,00 do 16,00 hod. 
MC Hvězdička + hřiště + výlety 

Příměstský atletický tábor  

2. 9. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

7. 9. od 15,00 hod. 
Koupadla Na Sladovce 

Rodinné zábavné odpoledne  
k 10. narozeninám MC Hvězdičky 

13. 9. od 19,00 do 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Kurz - frivolitky 
 

16. 9. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

21. 9. od 13,00 hod. 
Parkoviště u Táborských kasáren 

Den prevence města Benešov a záchranného 
integrovaného systému MC Hvězdička – 
zajišťuje doprovodný dětský program 

27. 9. od 19,00 do 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Kurz - malba na textil 
 

30. 9. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

5. 10. od 15,00 hod. 
Hostinec u Železného dědka, Soběhrdy 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
O červené Karkulce 

11. 10. od 19,00 do 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Kurz - šitý šperk 
 

14. 10. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

23. 10. od 16,30 hod. 
Gymnázium - aula, ul. Husova 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
Zvířátka a loupežníci 

23. 10 od 20,00 hod. 
MC Hvězdička 

Seminář – Jak napsat životopis, průvodní 
dopis, přijímací pohovor.  

23. 10 od 17,00 hod. 
MC Hvězdička 

Přednáška na téma "Základy finanční 
gramotnosti" 

25. 10. od 19,00 do 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Kurz – decoupage - obrázek 
– pro malou účast zrušen 
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28. 10. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

30. 10. od 9,30 – 12,00 hod. 
MC Hvězdička 

Prázdninové tvoření pro děti. Přijďte si 
společně s dětmi vytvořit výrobky s podzimní 
tématikou. 

 3. 11. od 17,00 hod. 
Start – u Piaristické koleje, Masarykovo 
náměstí, Benešov 

Halloweenský lampiónový průvod v maskách 
zakončený vyhlášením nejlepších masek a 
ohňostrojem. 

11. 11. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

14. 11. od 9,30 do 12,00 hod. 
MC Hvězdička 

Buď jedničkou s Hvězdičkou – dopoledne pro 
maminky - poradenství s kosmetičkou, 
manikérkou, kadeřnicí a masérkou 

18. 11. od 19,00 hod. 
MC Hvězdička 

Večerní dílna pro dospělé – adventní 
aranžmá – přijďte si vytvořit adventní 
aranžmá pro předvánoční čas. 

23. 11. od 10,00 do 15,00 hod. 
MC Hvězdička 

Kurz – malování na látku – vyzkoušení 
různých technik - tričko, prostírka na stůl 

25. 11. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

27. 11. od 16,30 hod. 
Gymnázium - aula, ul. Husova 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší  
O Smolíčkovi 

5. 12. od 10,00 hod. 
Divadlo Pošta  

Mikulášská besídka s pohádkou – Mikuláš a 
hodní čerti mají pro děti přichystanou malou 
nadílku. Krtek a vánoce 

5. 12. od 15,30 hod. 
Masarykovo náměstí Benešov 

Mikuláš a čerti MC Hvězdička – zajišťuje 
doprovodný dětský program 

9. 12. od 19,00 - 22,00 hod. 
MC Hvězdička 

Keramický večerní kurz 
 

11. 12. od 9,30 do 12,00 hod. 
MC Hvězdička 

Vánoční tvoření pro děti. Přijďte si společně s 
dětmi vytvořit ozdobičky a jiné výrobky s 
vánoční tématikou. 

14. 12. od 13,00 hod. 
Hala ZŠ Jiráskova 

Atletické závody 
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JAK JSME SLAVILI 10. NAROZENINY 

Rodinné zábavné odpoledne k 10. narozeninám MC Hvězdička  

7. 9. 2013, Benešov - Koupadla Na Sladovce 
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PROJEKT JSME TU S VÁMI A PRO VÁS 

Aktivity projektu „Jsme tu s Vámi a pro Vás“ byly podpořeny z dotačního 

programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV pro rok 2013. 
 

Informace o projektu jsme zveřejňovali na www.hvezdicka.info  
a v místním tisku. 
 
V rámci projektu se uskutečnily tyto aktivity: 
 
Přednášky na téma příprava k porodu - 1. díl a 2. díl 

proběhly za účasti laktační poradkyně Mgr. Hřebecké, 

Mgr. Kocurové, vrchní sestry Stěhulové a staniční sestry 

Císařové z benešovské nemocnice. Termín konání: 20. 3. 

2013 ve 20,00 hod. 

 

Přednáška na téma vztahy v rodině. Přednášela 

Mgr. Jana Šeborová - poradkyně pro vztahy v rodině a 

výchovu dětí. Termín konání: 27. 3. 2013. 

 

Přednáška na téma "Základy finanční gramotnosti". 

Přednášela - Mgr. Andrea Svitáková. Termín konání: 

23. 10. 2013. Na přednášku navázala série workshopů 

na téma finanční vzdělávání pro rodiče (říjen-prosinec). 

 

Přednáška na téma "Nemám práci". Prezentovala 

Ing. Jana Čechová. Přednáška zahájila sérii workshopů 

na téma "Nemám práci". Termín konání: 22. 5. 2013. 

 

Přednáška na téma "Bezpečí dětí" zahrnující otázku 

šikany, prevence kriminality, užívání návykových látek, 

apod. Termín: 24. 4. 2013.   

 

Přednáška na téma "Příprava do školy/školky" vedená 

speciální pedagožkou Mgr. Lucií Duškovou a Mgr. Ivou 

Sadílkovou se uskutečnila v termínu: 30. 1. 2013. 

 

Předporodní cvičení spojené s neformální diskusí (vedla 

laktační poradkyně Jitka Hřebecká a následně Mgr. Jana 

Kocurová) – celkem 20 lekcí proběhlo v období leden až červen 2013.  

 

Cvičení po porodu vedené Mgr. Janou Kocurovou + neformální diskuse mezi maminkami. 

Celkem 20 lekcí proběhlo v období září až prosinec 2013. 
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Kurz logopedie pro předškolní děti vedla Mgr. Lucie Dušková. V období leden až květen a září 

až prosinec 2013 proběhlo celkem 30 lekcí.  

 

Kurz grafomotorika pro předškolní děti vedla Miroslava Kheková. V období leden až březen, 

duben až červen a září až prosinec 2013 proběhlo celkem 30 lekcí. 

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou (15 lekcí). Program 

v období únor až červen 2013 vedla Šárka Fremutová ve spolupráci s Mgr. Sadílkovou. 

 

Kurz - řemeslné dílny pro rodiče handicapovaných dětí a handicapované děti. Vedla 

A. Strnadová ve spolupráci s Lucií Záhorcovou v období únor až květen 2013. 

 

Kurz - Nemám práci/hledám práci. Celkem 2 lekce vedla pro zájemce v období květen a 

červen 2013 Ing. Čechová. 

 

Individuální ad hoc konzultace s laktační poradkyní (Mgr. Jitkou Hřebeckou a následně 

Mgr. Janou Kocurovou) probíhaly průběžně po celý rok 2013 

 

Individuální ad hoc konzultace jako doprovodná (podpůrná) aktivita k výše uvedeným 

aktivitám probíhaly průběžně dle individuální dohody lektorek kurzů s jejich účastníky. 

 

Diskusní a společenský klub pro rodiny s dětmi s handicapem probíhal nepravidelně v herně 

MC Hvězdička. Personálně zajišťovala Zuzana Tyrnerová, Mgr. Iva Sadílková, Mgr. Lucie 

Dušková, Mgr. Jana Šeborová. 

 

Příprava k porodu - skupinové diskuze nastávajících rodičů za účasti pracovnice MC vedla 

Mgr. Jana Kocurová – uskutečnilo se 5 setkání v termínech dle zájmu rodičů.  

 

Beseda na téma Vztahy mezi sourozenci - vedla Mgr. Jana Šeborová. Termín: 17. 4. 2013.  

 

Beseda na téma Výchova dítěte a beseda na téma Vztahy mezi partnery - žena/muž vedla 

Mgr. Jana Šeborová. 

 

Beseda v rámci cyklu Bezpečí dětí na téma šikana mezi dětmi, stejně tak jako prevence 

kriminality a užívání návykových látek byly přesunuty na leden 2014. 

 

Beseda s rodiči na téma "Jak připravit dítě na školu/školku". Vedla Miroslava Kheková 

(specialistka, učitelka v MŠ) a Mgr. Lucie Dušková. 

 

Besedu na téma první pomoc dětí - organizovala Blanka Škorpová (zdravotní sestra) 

ve spolupráci s MUDr. Luderovou. V termínu 5. 6. 2013. 

 

Službu hlídání dětí jako asistenci rodičům, kteří se účastnili některých aktivit z nabídky 

projektu (kurz, beseda, přednáška) zajišťovaly pracovnice centra – B. Škorpová a M. Gotzová 

ve spolupráci s Ivou Sadílkovou, Annou Strnadovou, Lucií Záhorcovou a Zuzanou Tyrnerovou. 
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Financování projektu 
 
Celkové náklady projektu „Jsme tu s Vámi a pro Vás“ dosáhly výše 523 166 Kč. 
Z dotace MPSV byla kryta částka 239 621 Kč, sponzorské dary pokryly částku 25 000 Kč, 
příjmy od uživatelů 159 000 Kč a jiné zdroje 99 545 Kč. 
 
 
Náklady projektu 
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PROJEKT PODPORA SANACE RODIN V BENEŠOVĚ A OKOLÍ 

Aktivity projektu „Jsme tu s Vámi a pro Vás“ jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV pro rok 2013. 
 
Vedle toho byly podpořeny z Grantového fondu města Benešov. 
 
Informace o projektu jsme zveřejňovali na www.hvezdicka.info  
a v místním tisku. 
 
 
 
V rámci projektu se uskutečnily tyto aktivity:  

Sociálně terapeutické činnosti – konkrétně nácvik rodičovského chování, vytváření krizových 

plánů pro pravděpodobné rizikové situace rodiny, podpora a účast na případových 

konferencích pořádaných OSPO. 

Konzultační/informační činnost - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí – např. doprovázení k jednání na úřady, vyjednávání v 

zájmu rodin v různých institucích, pomoc při vyplňování formulářů a dotazníků. 

Výchovně, vzdělávací a aktivizační činnost, např. podpora rodičovského chování, pomoc 

při vedení domácnosti a hospodaření, nácvik sociálních dovedností v jednání na úřadech. 

Poskytování poradenství ohroženým rodinám - pracovník poskytoval osobám z cílové skupiny 

potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Cílem poradenství 

bylo po rozklíčování aktuálních potřeb rodiny, nasměrovat ji k adekvátní podpoře a pomoci 

institucí. Součástí účelné podpory byl dohled nad tím, zda jsou závazky plněny. 

Podpora rodičovských kompetencí směřujících k řádné péči o dítě.  

Konkrétní šlo o tyto aktivity: 

 osvěta v oblasti výchovy, seznamování rodičů s názory odborníků na výchovu dětí a 

učení aplikovat výchovné zásady v praxi 

 vytváření zdravých rodinných vazeb, hodnotového systému, vedení dětí ke zdravému 

životnímu stylu zejména ve vztahu k volnočasovým aktivitám a vytváření vztahů – 

např. četba, hry, zapojení rodičů, prarodičů 

 pomoc při přípravě dětí na školní vyučování – pomoc 

při psaní domácích úkolů, přípravě na školní předměty  

 učit rodiče převzít zodpovědnost, jak přistupovat 

individuálně k dítěti, jakou mu poskytovat pomoc a podporu, 

naučit motivaci dítěte směrem ke škole, hovořit s vychovateli 

o důležitosti vzdělání a uplatnění v životě dítěte 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RKdpKtp_LrTYRM&tbnid=dHFlxFw6jgLCjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.font.cz/logo/mesto-benesov-ma-nove-logo.html&ei=CjuSU_aaI7LS4QSQpIGQBA&bvm=bv.68445247,d.bGE&psig=AFQjCNH6oYh1KSDdHE40D3Q97d3RQHVypw&ust=1402178693738443
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 pomoc při vedení k zodpovědnosti za dítě v oblasti péče o jeho zdraví – nezanedbávat 

očkování, prevenci, všímat si varovných signálů v péči o dítě – zdravotní odchylky, 

obtíže, alergie, podpora ve vyhledávání odborných lékařů a specialistů na dané 

choroby, vysvětlovat důležitost a návaznost jednotlivých kroků v péči o zdraví dítěte 

 zintenzivnit práci s rodinou, kde by mohlo docházet k nepřiměřeným trestům, týrání, 

zanedbávání, všímat si těchto projevů v daných rodinách, sledovat varovné signály, 

takto ohrožené rodiny vyhledávat 

Doprovod dětí do zařízení/služeb. Konkrétně šlo o tyto aktivity: 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: např. uzavírání dohod s rodiči 

o docházce do školy, podpora kontaktu rodičů se zdravotnickým či školskými 

zařízením, doporučení odborných služeb, zajištění volnočasových aktivit, doprovázení 

dětí do škol a na volnočasové aktivity 

Terénní aktivity. Konkrétně šlo o tyto aktivity: 

 Pracovnice intenzivně podporovala rodiny v jejich přirozeném prostředí. Stala se 

průvodcem v tématech, které rodiny v ohrožení často řeší – v pomoci rodičům 

při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Cílem byla 

především podpora rodiny, její stabilizace, prevence obtíží, harmonizace. Prioritou 

byl zájem dítěte a naplňování jeho potřeb. Prostřednictvím intenzivní a průběžné 

podpory rodiče mírně zvyšovali své rodičovské kompetence, lépe porozuměli 

potřebám svých dětí a získali praktické informace a nácvik o tom, jak jednotlivé 

problémy řešit, případně jak o dítě pečovat. 

 Pomoc rodičům byla realizována terénní metodou sociální práce, v přirozeném 

prostředí rodin. 

 

Výsledky sanace rodiny v Benešově v roce 2013: 

Mateřské centrum Hvězdička poskytuje službu sanace rodin z Benešova a okolí od ledna 

2013. Jedná se o preventivní práci, která směřuje k podpoře rizikových rodin. V těchto 

rodinách může potenciálně docházet, a v některých případech už i reálně dochází, k ohrožení 

dítěte či ohrožení jeho vývoje.  Do těchto rodin dochází terénní pracovnice MC Hvězdička a 

poskytuje jim asistenci. V roce 2013 poskytovala dlouhodobou asistenci celkem deseti 

rodinám. Do dalších dvou docházela krátkodobě. 

Je třeba zohlednit, že asistence je poskytována rodinám se specifickými potřebami, kde je 

sociální a ekonomická situace zpravidla velmi obtížná. V řadě případů jsou zde i určité 

mentální limity. Proto za rok spolupráce nelze očekávat nějaké zásadní změny k lepšímu. 

Jsme rádi i za malé zlepšení v podobě zlepšení vztahů v rodině, posílení rodičovských 

kompetencí či mírného zlepšení prospěchu dětí. 
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Příklady: Níže je krátce popsána situace ve vybraných rodinách i popsány výsledky práce 

s těmito rodinami. Vzhledem k ochraně soukromí těchto rodin neuvádíme konkrétní jména.  

 

Rodina A 

Situace: Rodina pobývá v městském bytě třetí kategorie. Domácnost obývá matka s otcem a 

jejich dvě dcery (předškolní věk). Otec je již v důchodu a na výchově dcer se příliš nepodílí. 

Rodina je závislá na sociálních dávkách a většinu peněz otec utratí za alkohol. Rozpočet 

rodiny je velmi omezený. Obě dcery jsou velmi zaostalé ve vývoji a matka neví jakým 

způsobem jejich rozvoj podporovat. 

Výsledek spolupráce/asistence terénní pracovnice:  

 Spolupráce spočívá ve snaze udržet rozpočet rodiny v žádoucích mezích, aby nebyly 

omezeny nároky zejména dětí.  

 Postupně se zlepšuje řeč a celkový vývoj dcer, je dohlíženo na pravidelné návštěvy 

logopeda. 

 Úzce je také spolupracováno se školkou a pedagogicko-psychologickou poradnou.  

 Starší dcera začne od září navštěvovat zájmové kroužky v DDM, což by mělo 

napomoci také v začlenění do kolektivu vrstevníků.  

 Matka je edukována, jakým způsobem má s dcerami pokračovat v rozvojových 

aktivitách v domácím prostředí. 

 

Rodina B 

Situace:  Matka žije s partnerem v malém nájemním bytě. Z předchozích vztahů má již 3 dcery 

a ze současného vztahu vzešel nejmladší, nyní čtyřměsíční syn. V domácnosti panuje chaos a 

matka nezvládá současně přípravu dcer do školy a péči o syna. Otcové dcer platí výživné 

nahodile a rodina se potýká s dlouhodobou finanční nedostatečností. Nejstarší dcera 

ambulantně navštěvuje psychiatrii, s matkou si nerozumí a požaduje přestěhování k otci 

do Prahy, který však o péči o dceru nejeví zájem. 

Výsledek spolupráce/asistence terénní pracovnice:   

 Spolupráce spočívá ve stabilizaci stavu v rodině a nastavení pravidelného výukového 

režimu pro dcery. Docílilo se tak lepších výsledků dívek ve škole. 

  Matka se učí spolupracovat s nejstarší dcerou a otcem dcery tak, aby dcera cítila 

zázemí a jistotu. 

 

Rodina C 

Situace: Matka bydlí s dcerou na ubytovně, z předchozích vztahů má již dvě dospělé dcery a 

v současnosti vychovává svou nejmladší dceru, která navštěvuje předškolní zařízení. Matka 

se dceři příliš rozvojově nevěnuje a dcery chování se dle pedagogicko-psychologické poradny 

hodnotí na 2,5 roku, ačkoli jsou jí 4 roky. Má velké problémy s komunikací a vyjadřováním.  
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Výsledek spolupráce/asistence terénní pracovnice:  

 Dívka byla ve školce zařazena do speciální rozvojové třídy, kde je jí věnována 

soustavná péče v menším počtu dětí ve skupině.  

 Rodina také začala navštěvovat pedagogicko-psychologickou poradnu a pravidelně 

dochází na logopedii. Její komunikační dovednosti se stále zlepšují, přiměřeně jejímu 

intelektu. 

 S dívkou je soustavně pracováno ve smyslu rozvojových aktivit, matka se naučila, 

jakým způsobem s dívkou pracovat v domácím prostředí. 

 

Rodina D 

Situace:  Rodina žije na sociální ubytovně, oba rodiče jsou bývalí bezdomovci a nyní společně 

vychovávají ročního syna. Matka si s péčí o syna nevěděla rady, pochází z dětského domova a 

nikdo jí tyto zásady nikdy nevysvětlil a neukázal. Na začátku spolupráce zde byl velký 

problém s krmením a přikrmováním syna, matka nevěděla jak ho stravovat a oblékat a 

celkově nevěděla, jak o dítě pečovat. Byla bezradná. 

Výsledek spolupráce/asistence terénní pracovnice:  

 Spolupráce započala pravidelným docházením do rodiny a koordinací péče o syna. 

Matka se postupně učí pečovat o syna v jeho jednotlivých vývojových stádiích.  

 Syn velmi dobře prospívá, je spokojený a rodiče se mu věnují v požadované normě. 

 

Rodina E 

Situace:  Mladá matka žije s pěti potomky v bytě čtvrté kategorie, potýká se s neustálou 

finanční nedostatečností, otec dětí je ve výkonu trestu. Péči o děti velmi zanedbávala a toto 

vedlo k odebrání dětí a jejich převoz do FOD Klokánek. 

Výsledek spolupráce/asistence terénní pracovnice:  

 S matkou je spolupracováno ve smyslu srovnání finanční situace a dluhů v rodině a 

celkové přípravy prostředí pro návrat synů z FOD Klokánek tak, aby bylo co 

nejpřijatelnější pro dostatečnou péči o ně.  

 Za pomocí Případových konferencí jsou s matkou postupně připravována opatření 

vedoucí k celkovému vylepšení situace a návratu synů zpátky k matce. 
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Financování projektu 
 
Celkové náklady projektu „Podpora sanace rodin v Benešově a okolí“ dosáhly výše 507 942 

Kč. Z dotace MPSV byla kryta částka 267 960 Kč. Město Benešov poskytlo dotaci ve výši 

150 000 Kč. Jiné zdroje byly 89 982 Kč 

 

Náklady projektu 
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Z NAŠICH AKCÍ A AKTIVIT  
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SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ 

 

Granty a dotace 

 

 

I v roce 2013 pokračovala spolupráce Mateřského centra Hvězdička 

s Městským úřadem v Benešově. Od městského úřadu jsme získali 

dotaci na projekt „Podpora sanace rodin v Benešově a okolí“ a 

na pronájem tělocvičny (na atletiku)  

 

Projekt „Jsme tu s Vámi a pro Vás“ byl podpořen z dotačního 

programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV pro rok 2013. 

Ze stejného programu byl podpořen projekt „Podpora sanace 

rodin v Benešově a okolí“ 

  

 

Partnerská spolupráce 

Mateřské centrum Hvězdička se v roce 2005 stalo řádným členem Sítě 

mateřských center v České republice. Organizace, která vznikla v roce 

2001 a jejímž posláním je sdružovat, pomáhat v rozvoji a vzájemné 

komunikaci mezi mateřskými centry v ČR. Členská mateřská centra, tzn. i 

MC Hvězdička, jsou držiteli certifikátu Společnost přátelská rodině. 

Evropská síť MC získala v roce 2002 Dubajskou cenu pro MINE. 

Zakladatelka Sítě MC v ČR Rut Kolínská je držitelkou ceny Žena Evropy. 

Naše centrum také pokračuje v pravidelných setkáváních s mateřskými 

centry, která působí na Benešovsku. Z těchto setkání vždy vyplyne řada cenných zkušeností, 

námětů a kontaktů na vydařené akce apod. Konané akce si vzájemně propagujeme.  

 

MC Hvězdička je partnerem obecně prospěšné společnosti Posázaví, 

která usiluje o rozvoj a propagaci regionu Posázaví od roku 2006. Díky 

spolupráci se společností Posázaví o.p.s. má naše centrum aktuální 

informace o rozvoji regionu a spolupracovala i na vytvoření 

střednědobé strategie této organizace, kde aktivně hájila zájmy 

neziskových organizací.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RKdpKtp_LrTYRM&tbnid=dHFlxFw6jgLCjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.font.cz/logo/mesto-benesov-ma-nove-logo.html&ei=CjuSU_aaI7LS4QSQpIGQBA&bvm=bv.68445247,d.bGE&psig=AFQjCNH6oYh1KSDdHE40D3Q97d3RQHVypw&ust=1402178693738443
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Dům dětí a mládeže Benešov zůstává partnerem zejména 

při poskytování prostor pro větší akce MC Hvězdička a pronajímá 

MC Hvězdička svou turistickou základnu v Jablonné nad Vltavou 

pro víkendové pobyty. Akcí pořádanou ve spolupráci s DDM je 

od roku 2006 Halloweenský průvod v maskách.  

 

              

Dětský domov Racek je od počátku pravidelným 

účastníkem našich akcí. Nápad uspořádat společné 

Vítání jara se osvědčil a stal se příjemnou tradicí, stejně 

jako společný výlet, který byl částečně financován 

z výtěžku ze sbírky na akci samotné. I zkouška akce, 

prováděná přímo v dětském domově, spojená 

s prohlídkou prostor domova, byla přínosná pro obě 

strany. Propojení větších dětí s „mrňátky“ z centra 

do společného programu vedlo k příjemnému výsledku. 

 

Velmi oceňujeme vstřícnost všech, kdo nám umožňují využívat jeho prostory. Mezi nimi 

musíme vyzdvihnout Gymnázium Benešov, kde v místní aule pořádáme Půlhodinky 

s pohádkou.  Za pomoc při organizaci úspěšné akce „Dopravní hřiště“ patří poděkování 

Městské policii v Benešově.  

 

Oceňujeme spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Rudolfa a 

Stephanie. Porodní asistentky přicházejí do našeho centra na pravidelné besedy 

s nastávajícími maminkami, čerstvé maminky dostávají informace o možnostech, které jim 

nabízí MC Hvězdička, již v porodnici. 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2013 

 

PŘÍJMY (v Kč) 
 

sponzorské dary                                                  41 730     

víkendové pobyty, letní tábor                 153 836     

zájmové kroužky děti                 573 618     

zájmové kroužky dospělí                 143 100     

úroky                         400     

ostatní příjmy (vstupné do MC a na jednorázové akce)                    56 380     

dotace, granty (Město Benešov, MPSV ČR)                 672 381     

CELKEM              1 641 445     

 

 

VÝDAJE (v Kč) 
 Nájemné                    96 672     

služby (poštovné,telef.poplatky,tisk,doprava)                 161 503     

Mzdy, vč.ostatních mzdových nákladů              1 200 898     

Pojistné                      6 706     

energie                    58 895     

provozní náklady (výtvarné potřeby, hračky, odměny do soutěží)                    87 749     

CELKEM              1 612 423     

 

ZISK/ZTRÁTA (v Kč)                    29 022     

 

Vyhotovila: Jana Rendová 602213394 
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PODĚKOVÁNÍ 

Speciální poděkování patří těm, které Hvězdičku nenechají nikdy ve štychu, a i když už jejich 

děti mateřskému centru odrostly, i dnes pomáhají, kde je třeba: zaskočí na stanovištích 

při soutěžích pro děti, na besídkách, s nasazením sobě vlastním si zahrají v našich 

pohádkách, pomohou s internetovými stránkami, s tiskem, nebo nesou na svých bedrech 

stále narůstající administrativní agendu. Velké díky Ivo, Jani, Šárko, Jani, Dano, Péťo, 

Markéto, Marcelo, …    

Jsme vděčni za každého nového dobrovolníka, který nás podpoří. Za aktivní maminky a 

tatínky, kteří nevnímají mateřské centrum jen jako službu, ale jako komunitu, které jsou 

součástí, a pro kterou čas od času udělají něco navíc. Přejme si, aby takových dále přibývalo. 
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INFORMACE O HVĚZDIČCE NAJDETE  

 

Na internetových stránkách www.hvezdicka.info 

 

 

Na Facebooku 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hvezdicka.info/
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KONTAKTY  

 

Poštovní adresa 

Mateřské centrum Hvězdička (Jana Čechová) 

Vančurova 1146, Benešov 

IČ 26627311 

 

Mateřské centrum Hvězdička sídlí v budově Piaristické koleje v Benešově, Masarykovo 

náměstí 1. 

 

Informace o našem centru najdete na www.hvezdicka.info, dotazy posílejte na emailovou 

adresu hvezdicka@hvezdicka.info nebo vám je můžeme zodpovědět na telefonu 

739 636 981 (Martina Götzová). 

 

 

 

 

 

 

 

 


