Správa zo služobnej cesty

V dňoch 22.- 24.5.2013 som sa zúčastnila záverečnej konferencie k projektu Grundtvig
partnerstva v projekte pod názvom: „Materské centrá vyvíjajú podporné štruktúry pre aktívne
zapojenie dobrovoľníkov“, ktoré sa uskutočnilo v Prahe, v objekte Černá labuť v Starom
meste.
Cieľom stretnutia bolo predstavenie výstupov projektu z jednotlivých partnerských krajín,
jeho zhodnotenie a nastavenie ďalšej spolupráce v rámci medzinárodnej siete materských
centier mine, ktorá vznik projektu iniciovala.
Osobne pre mňa bola konferencia veľmi zaujímavá, pretože som mala možnosť porovnať
očakávania partnerov z úvodného stretnutia v Sttutgarte v roku 2011 a reálne výstupy projektu
po dvoch rokoch. Je pozoruhodné, že napriek rozdielnosti okolností, v ktorých materské
centrá v rôznych krajinách fungujú a napriek dĺžke ich existencie (od začínajúcich centier
a sieťovania napr. v Poľsku a Maďarsku až po vyše tridsaťročné centrá a siete v Nemecku),
všade čelia veľmi podobným problémom – a väčšina sa spája s ľuďmi – častá fluktuácia žien
v MC, vyhorenie líderiek, odmeňovanie práce versus dobrovoľnícka práca a pod. Aj vďaka
projektu však mohol nastať prenos dobrej praxe v rámci mobilít a tak procesy, ktoré fungujú
úspešne v týchto problémových oblastiach, mohli prekročiť hranice – ide napríklad o metódu
LSP, ktorej sa darí aj v materskom centre Mamioáza a ktorá pomáha nielen v denno-dennej
prevádzke centra, ale predovšetkým pri náročnejších programoch – organizácia práce
s dobrovoľníkmi, organizácia pracovných stretnutí, podujatí veľkých pre verejnosť ako napr.
Míľa pre mamu a pod.
Súčasťou záverečnej konferencie bolo aj valné zhromaždenie medzinárodnej siete mine, kde
sa stala novom členkou správnej rady Daniela Konečná, súčasná líderka Únie materských
centier. Tým kontinuálne pokračuje dlhoročná spolupráca medzi Slovenskom a ostatnými
krajinami, členmi siete (vyše 1 000 MC v 24 krajinách), čo je jeden z pozitívnych výstupov
projektu.
Ďakujem MC Mamioáza za možnosť zúčastniť sa tohto stretnutia, kde sa pracovné i osobné
deje vo vzácnej rovnováhe s výsledným pocitom zmysluplnosti a vďačnosti za prežité.

V Bratislave, 29.5.2013

