Správa z mobility v Štutgarte
V dňoch 3.-6.11.2011 som sa zúčastnila úvodnej konferencie partnerstva „Materské
centrá vyvíjajú podporné štruktúry pre aktívne zapojenie dobrovoľníkov“. Stretnutie sa
konalo vo viacgeneračnom dome v nemeckom Štutgarte a zúčastnilo sa ho 25 žien
z materských, rodinných centier a sieťových organizácií z 11 krajín.
Stretnutie otvorila primátorka Štutgartu Isabela Fezer, ktorá je veľmi naklonená
aktivitám MC, podporuje ich a z jej slov bolo cítiť veľký rešpekt a úctu z práce žien v MC.
Tento samotný fakt bol pre nás povzbudením, že snáď aj u nás sa raz dočkáme podobnej
chvíle, kedy naši zástupcovia samospráv budú podporovať materské centrá. Cieľom
stretnutia bolo navzájom predstaviť všetky partnerské organizácie, zoznámiť sa
s očakávaniami, predstaviť témy, ktoré chcú partneri na jednej strane ponúknuť ostatným
ako príklady dobrej praxe a na druhej strane oblasti, v ktorých potrebujú pomoc a podporu.
Tieto témy boli najskôr prediskutované na miestnej úrovni partnerov a na konferencii boli
vybraté tie, o ktoré mali partnerské organizácie podľa naplánovaných mobilít záujem.
Na stretnutí boli odsúhlasené pravidlá vzájomnej spolupráce, komunikácie, čo sa týka
procesu vedenia projektu, výstupov, evaluácie a šírenia výsledkov. Dohodli sme si predbežné
termíny našich plánovaných mobilít do Bulharska, Poľska , Maďarska. Predbežne boli
predstavené zámery spoločného stretnutia a workshopu všetkých partnerov v júni
v holandskom Schoorli. Súčasťou stretnutia bolo aj výročné stretnutie medzinárodnej siete
MINE. Účastníkom bola predstavená história, poslanie, aktivity medzinárodnej siete a konalo
sa aj stretnutie správnej rady. Pre mňa osobne to bol prvý kontakt s MINE na pracovnej
úrovni a mohla som spoznať organizáciu z druhej strany. Doteraz som ju poznala len
prostredníctvom aktivít MINE na úrovni členského MC v slovenskej Únii MC. Je to veľmi
podobné, ako na úrovni MC, či ÚMC, len sťažené o veľké vzdialenosti medzi ľuďmi a veľmi
obmedzené možnosti osobných stretnutí a o to je to náročnejšie.
Veľmi inšpiratívna bola pre mňa možnosť zúčastniť sa priamo aktivít MC. Konkrétne
ma oslovila hudobná aktivita, podobná našim malým muzikantom. Skvelé bolo, ako veľa detí
s rodičmi sa aktivity zúčastnilo a veľmi milo ma prekvapilo aktívne zapájanie sa rodičov do
spevu. Prekvapili ma meditačné prvky vychádzajúce z budhizmu v rámci aktivity pre deti
a uvedomila som si rozdielnosť našich prístupov, ktoré majú korene v rôznej mentalite a
náboženstvách. Rovnako na mňa zvláštne pôsobili relaxačné techniky v rámci pracovných
stretnutí. Celé stretnutie však bolo veľmi podnetné a plné inšpirácií.
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