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Mateřské centrum MC MAMINA v Polici nad Metují získala grant z programu Máme rádi
Broumovsko 2019 na projekt Máma není táta. Naším cílem je především setkat se
mezigeneračně a dát prostor tatínkům, aby svým dětem ukázali, jak jsou báječní a co všechno
umí.
{jathumbnail off}
Cílem tohoto projektu je dát dětem možnost zažít něco jiného, třeba i nového. Dát dětem
příležitost mít další důvod ctít a vážit si mužů v rodině. Mužům, manželům, dědečkům chceme
dát prostor být vzorem svým dětem.

Rodiče jsou v životě dítěte ty nejdůležitější osoby. Jsou těmi nejlepšími vzory, zároveň
největšími podporovateli sebedůvěry a životních jistot. Otec je pro správný rozvoj dítěte
nepostradatelný, což platí nejen pro chlapce, ale i pro dívky. Tento projekt má za cíl být
nápomocný k utváření, upevnění vztahů v rodině, mezigeneračního vztahu, k posílení
sounáležitosti celé komunity.

Co se bude dít? Tatínkové a dědečkové z Police nad Metují se pokusí společně sejít a strávit
spolu několik dní v průběhu několika měsíců. Bude se jednat asi o 10 setkání. Jejich úkolem a
cílem setkávání bude vytvořit společné dílo na veřejném místě v Polici nad Metují.

Prvotní úkol, vyzpovídat své děti, a společně se dohodnout, co pro nás všechny vytvoří mají již
úspěšně za sebou. Domluveno je už místo, s cílem oživit prázdný prostor v centru města nevyužité prostranství v blízkosti autobusového nádraží, mezi muzeem Merkur a Muzeem
papírových modelů, v blízkosti Sokolovny, kavárny a pošty. Zároveň také vznikl nákres lodi,
která se bude realizovat. Děti vymyslely loď na moři, s pískovištěm, klouzačkou. Na lodi bude
řada otvorů, prolézaček, chytů. Na lodi bude kormidlo a dalekohled. Stožár s vlajkou. Dále
vznikne lavička, hrací pole na Člověče nezlob se a veřejná knihovnička.
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Projekt bude dále postupovat společnou prací na díle. Ať už přímo na místě, nebo v dílnách dle
potřeby. Při schůzkách budou děti nejen pozorovat otce a dědečky při práci, budou pomáhat,
aktivně se zapojí do práce, popřípadě budou soutěžit, hrát si dle připraveného programu
tatínků. O svačiny a další občerstvení se postarají samy, popřípadě s pomocí maminek.
Poslední společná schůzka bude v duchu naplánování a přípravě, jak dílo prezentovat,
představit veřejnosti. Jejich úkolem bude připravit křest s doprovodným programem.

Posledním setkáním projektu je setkání s veřejností, samotný křest díla, který odstartuje další
život vytvořeného díla. Loď vznikne do konce listopadu. Zároveň připojujeme výzvu: Tatínkové,
dědečkové, děti z Police! Máte chuť se k nám přidat? Přidat ruku k dílu? Rádi vás přivítáme na
další schůzce!

Prosím v případě zájmu kontaktujte Martinu Váňovou na tel. 737583144, nebo martina-vanova
@email.cz
.
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