Správa z mobility v Poľsku
V dňoch 18.10 až 21.10. 2012 som sa zúčastnila v rámci projektu „Materské centrá
vyvíjajú podporné štruktúry pre aktívne zapojenie dobrovoľníkov“ zahraničnej
pracovnej cesty do Varšavy. Mobility sa zúčastnili aj partneri z Česka, Maďarska
a Bulharska.
Navštívili sme niekoľko materských centier, ktoré boli rôznorodé svojimi priestormi,
podmienkami fungovania, podporou od samosprávy, aktivitami. V mestskej časti Bielany ma
zaujali hlavne tvorivé dielničky, ktoré boli vedené iným spôsobom, ako v našich MC. Bolo to
pre mňa veľmi inšpiratívne, lebo v našom MC bojujeme so zaužívaným názorom rodičov, že
deti vo veku 1-1,5 roka sú príliš malé na tvorivé dielničky. Deti boli do témy dielničky
vtiahnuté cez pesničky a spoločnú hru a s veľkým záujmom sa zapájali do tvorby. Dielnička
prebiehala na slovenské pomery veľmi neskoro a prekvapivá bola hojná účasť celých rodín
vrátane oteckov. Podobne sme boli prekvapení veľkým počtom moderných ihrísk, kde opäť
boli spolu celé rodiny. Večer sme sa stretli v MC so ženami z viacerých MC z Varšavy,
vymieňali sme si svoje skúsenosti z fungovania, financovanie MC, úrovne podpory od štátu
a samosprávy.
Okrem MC sme mali možnosť stretnúť sa so zástupcami samosprávy – s primátorom
mestskej časti Bielany, víceprimátorom a vedúcou sociálneho oddelenia. Podporu od tejto
samosprávy sme mohli poľským kolegyniam len v dobrom závidieť. MC dokonca získalo prvé
priestory na fungovanie na pôde mestského úradu. Podpora od samosprávy umožňuje
návštevníkom dostupnosť aktivít MC bezplatne. Podpora MC v tejto časti Varšavy je na
nadštandardnej úrovni, nie je to však všade rovnako. Navštívili sme aj MC, ktoré nemá
priestory, preto aktivity MC prevádzkuje v priestoroch kaviarne, v ktorej je zriadený kútik pre
deti a prebiehajú v ňom aktivity pre deti.
Okrem MC sme sa zúčastnili aj hudobno-tanečného predstavenia pre najmenšie deti, čo by
bolo veľmi zaujímavé aj pre podmienky našich MC, ak by sa našiel tanečník, ktorý by
ponúkal podobný druh vystúpenia.
Večerné stretnutia so všetkými partnermi patrili vzájomným zdieľaniam, predovšetkým však
koučingu poľských MC, ktoré sú na ceste vytvárania sieťovej organizácie MC, preto mnohé
ich otázky boli smerované práve k výhodám, nevýhodám sieťovania MC. V novembri majú
naplánované prvé stretnutie všetkých existujúcich MC a neformálnych klubov matiek. Všetci
zúčastnení partneri sme poľské ženy podporili v myšlienke spojiť sa do siete.
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