Správa z mobility na záverečnej konferencii partnerstva „Materské centrá
vyvíjajú podporné štruktúry pre aktívne zapojenie dobrovoľníkov“

V dňoch 22.-24.5.2013 som sa zúčastnila záverečnej konferencie partnerstva v Prahe.
Zastúpené boli všetky partnerské organizácie. Na privítacom stretnutí sme si predstavili
očakávania a bol odsúhlasený rámcový program konferencie.
Cieľom stretnutia bolo zhrnúť a vyhodnotiť celý priebeh projektu ako partnerstva, navzájom
zdieľať, čo sa jednotliví partneri naučili, aké benefity získali, s akými problémami sa stretli,
ako ich celý projekt obohatil ako organizáciu, ale aj osobne. Súčasťou stretnutia bolo aj
valné zhromaždenie medzinárodnej siete MC, ktorá bola iniciátorkou celého projektu.
Prebehli aj voľby do vedenia MINE a bol nastavený ďalší postup spolupráce.
Druhý deň patril národným prezentáciam a výstupom z projektu. Prezentácie mali rovnakú,
vopred dohodnutú formu, a tak bolo zrejmé, komu sa čo v rámci projektu podarilo. Bolo
veľmi podnetné obohatiť sa aj skúsenosťami, aktivitami z mobilít iných partnerov.
Z výstupov bolo zrejmé, že napriek rozličným podmienkam a dĺžke fungovania, sú oblasti,
v ktorých riešime všetci takmer rovnaké problémy (ťažkosti so získavaním a udržaním
dobrovoľníkov, preťaženosť líderiek MC, neustála fluktuácia aktívnych členiek, problémy s
financiami...). Rovnako sú však oblasti, v ktorých sme úplne odlišní a aplikácia niektorých
aktivít by bola v podmienkach inej krajiny ťažko realizovateľná napr. aj vzhľadom na
prevládajúce náboženstvo, či prítomnosť národnostných menšín. (Napr. naturálne
a alternatívne metódy predpôrodnej prípravy používané v maďarských MC, by boli ťažko
prijateľné v kresťansky orientovaných krajinách Slovenska, Poľska, čiastočne aj Česka) .
Bulharské MC sú zasa špecializované na prácu s rómskymi deťmi a ženami a úroveň a hĺbka
ich práce je pre nás tiež dosť ťažko realizovateľná. Pre nemecké MC je práca s menšinami
dennou realitou. V niektorých krajinách fungujú MC už niekoľko desaťročí (Nemecko,
Rakúsko, Taliansko, Česko, už aj Slovensko) a v niektorých krajinách len vznikajú prvé
lastovičky a inde sa zasa snažia vytvoriť siete (Poľsko, Maďarsko). Rovnako LSP metóda je
v niektorých krajinách úplne bežná súčasť fungovania MC, pre novšie MC to bola úplná
novinka.
V rámci stretnutia medzinárodnej siete prebehli aj voľby do vedenia MINE, do ktorého bola
zvolená aj Daniela Konečná – líderka slovenskej siete MC. K tomu vo veľkej miere prispel aj
projekt Grundtvig, lebo vďaka uskutočneným mobilitám mala možnosť zoznámiť sa
s konkrétnymi ľuďmi, spoznať princípy fungovania MINE a zároveň si uvedomiť akútnosť
potreby mať za slovenskú sieť zástupcu v tejto organizácii. Túto pozíciu nikto nechcel
prevziať, lebo je to len ďalšia dobrovoľnícka práca s ťažkými podmienkami komunikácie,
s minimálnymi možnosťami pre osobné stretnutia.
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