Správa zo záverečnej konferencii partnerstva „Materské centrá vyvíjajú
podporné štruktúry pre aktívne zapojenie dobrovoľníkov“

Po viacerých stretnutiach v materských centier v zahraničí, vyvrcholenie celého projektu bolo
v dňoch 22. - 25. 5. 2013 v Prahe. Konala sa záverečná konferencia partnerstiev. Stretli sme sa tu
z 12-tich krajín Európy, aby sme si mohli odovzdať skúsenosti. Postupne sa prezentovali všetky
krajiny svojimi správami, zdieľali skúsenosti z mobilít a priebehu celého projektu.
V Rakúsku mali najdôležitejšie skúsenosti z motiváciou mladých rodičov na prácu v MCčkach,
aplikáciou skúseností z iných krajín, rôznymi cestami a spôsobmi vedenia organizácie.
Bulharsko malo najdôležitejší problém, že veľa žien nerozumie roli materských centier v komunite,
založenej na sociálnej štruktúre reprezentantov MC. Prekvapujúce bolo pre nich poznávanie kultúry
západu, stredu Európy, jedlo, tradície, architektúra, vzťahy. Majú významnú podporu od štátu.
V Nemecku majú veľké skúsenosti s advokáciou, loby, vzdelávaním centier. Ich snaha bola zavedenie
skúsenosti z iných krajín, a to vzdelávaním, krok za krokom, majú nove ženy, ktoré môžu zmeniť
zavedené praktiky, novú cestu smerovania materských centier, vedenie podporne, LSP. Je dôležité
pýtať sa na potreby, čo chcú, potrebujú, spoločne na to prísť. Každé centrum je iné a špeciálne.
Dôležité je učenie každého od každého, čiže navzájom. Najdôležitejšia je ale atmosféra v centrách.
Dôležité je mať sieť v rámci Európy, odovzdávanie si skúseností. Vyjadrovanie cítenia, videnia, každý
má svoje ciele a predstavy, ale je potrebné vedieť sa porozprávať o nich.
Maďarsko má nové skúsenosti, aj keď sú celkovo rozdielne od ostatných, je možné vybudovať silnú
skupinu, dokážu si získať podporu zo štátu. Hoci je medzinárodná sieť rôznorodá, môžu sa problémy
jednoducho zmanažovať. Najväčší benefit bolo, že mohli vidieť, ako sa pracuje v sieti, nakoľko
v Maďarsku ešte nie je vytvorená sieť.
Poľsku veľmi pomohla komunikácia a získavanie skúsenosti z ostatných sietí, nakoľko tiež ešte sieť
nemali a vďaka podpore a komunikácii, vedeli postup, ako vytvoriť sieť centier. Pre nich bolo
najdôležitejšie budovanie siete a vybudovanie strešnej organizácie, LSP a praktické skúsenosti zo
stretnutí. Videli problémy a riešenia v zahraničí. Naučili sa, ako sa v slovenskej a českej sieti sa
organizuje, ako sa zdieľajú skúsenosti a čo je nevyhnutné pri integrácii, rozdielne úrovne problémov,
finančné, personálne atď. Naučili sa novým aktivitám, priniesli si do svojej siete, nové nápady a ako
viesť na lokálnych úrovniach MCčka pomocou LSP, ako budovať vzťahy navzájom.
Taliansko vidí najväčšie problémy v zodpovednosti, pretože je málo ľudí v centre, ktorí sú naozaj
zodpovední, často sa menia vedúce osobnosti centier, nie je veľa žien, ktoré so svojimi získanými
skúsenosťami zostávajú v centrách.
Holandsko veľa žien bolo začlenených do projektu v medzinárodnej sieti, bol zvýšený počet
národných sietí a vznikli myšlienky na budovanie ďalších národných sietí. Pochopili dôležitosť práce
na základe zábavy, vzťahov priateľských, čo pokladajú za veľmi dôležité.
Slovensko bolo veľmi aktívne v návštevách viacerých krajín a skúsenosti získané z prezentácií iných
MCčiek mohli zaviesť do svojich materských centier . Podnetné pre nás boli skúsenosti nemeckej, ale
hlavne českej siete v oblasti lobyingu, lebo MC v Čechách majú vytvorený dotačný systém pre MC

z Ministerstva práce. Toto je oblasť, ktorú potrebujeme na Slovensku veľmi posilniť, aby aj naše MC
mohli mať stabilnejšie podmienky pre svoje existenciu.
Turecko - zaujímavé bolo objavovanie, ako pracujú matky s deťmi doma, v rodine, nakoľko
v tureckých rodinách matka nemá žiadne zadosťučinenie, identitu. Keď prichádzajú do MCčiek, môžu
sa rozprávať, zdieľať, môžu meniť názory, rešpekt, sú to síce malé zážitky, ale môže ich to uspokojiť
pri svojej práci v domácnosti a výchove detí, čo je veľmi dôležité. Objavili, ako pracujú v iných
centrách, akú majú funkciu materské centrá. Mohli si tu vymieňať myšlienky členov projektu z iných
centier v iných krajinách, skúšať, zavádzať poznatky do svojho vlastného centra.
Česko robilo projekt s podporou siete, niekoľko ročného obdobia, kedy začalo pracovať prvé
materské centrum, až do dnes, kedy pôsobí sieť 282 MCčiek. Vznikla u nich veľká diskusia práve
kvôli vznikaniu nových materských centier, kde prichádzajú mladé mamičky, prichádzajú noví ľudia
a je veľmi zaujímavé mať toľko skúseností, ktoré im môžeme odovzdávať a aj zo skúseností
medzinárodnej siete. Chcú hovoriť o rozdielnosti, a podobnosti. Je to ako v manželstve, kde je
dôležitá tolerancia, vloženie sa obidvoch a všetkých strán do procesu.
Argentina bola bohatá krajina, teraz je ale veľa bohatých ľudí, ktorí sú ďaleko od chudobných. Týchto
je stále viac. Je veľa chudobných miest a zaberajú oveľa väčšiu časť ako bohaté.
Naplnenie programu konferencie bolo veľmi účelné a potrebné, práve na odovzdávanie skúseností
navzájom, za čo boli vďačné všetky účastníčky a vedeli pri osobných diskusiách povedať o zavedení
poznatkov a skúseností do svojich MCčiek.
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