TÁTA DNESKA FRČÍ
Společná kampaň Sítě mateřských center o.s. a Ligy otevřených mužů, o.s.
1. - 17. června 2012

Malý průvodce kampaní pro mateřská centra

Milí přátelé v mateřských centrech,
šestý ročník oblíbené kampaně, kterou pořádáme ve spolupráci s Ligou otevřených mužů,
probíhá zároveň v Evropském roce aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. A tak se
zcela logicky nabízí letošní zaměření na táty – dědy. Přijměte rozšíření kampaně o generaci
praotců (tedy dědů) i jako příležitost k zamyšlení o tom, že prožívat dětství s dědečkem není
samozřejmost, ale velmi často vzácný dar.
Fantazii, jak se do kampaně zapojit, se meze nekladou, vaši dědečkové možná i sami přijdou
na nápady, čím by se mohli a chtěli zapojit do kampaně. Manuál nabízí nápady z minulých
let, může posloužit jako vodítko, ale rozhodně by vás neměl svazovat či omezovat.
Věříme, že letošní „tátovsko-dědovská“ kampaň přinesou inspiraci i pro inovaci programů
vašeho centra. Těšíme se, že se o ně podělíte v závěrečných zprávách s ostatními členy
Sítě MC.
Mějte z kampaně potěšení.
Rut Kolínská – metodické vedení
Lucie Nemešová – koordinace
Jana Burešová – logistika
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Den otců
Den otců se slaví v mnohých zemích světa, ale není pevně stanovený den oslav.
První oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19.
června 1910. Uspořádala ji paní Sonora Smart Dodd na počest svého otce, který po smrti její
matky vychovával ji a jejích pět sourozenců.
V roce 1924 prezident Calvin Coolidge navrhl ustanovení Národního dne otců, jiný prezident
- Lyndon Johnson – v roce 1966 prohlásil za společný den otců třetí neděli v červnu.
Den otců se slaví i v Německu – na slavnost Nanebevstoupení Ježíše Krista (40. den po
Vzkříšení) a je dnem pracovního klidu.
V České republice upozornila na možnost vzniku Dne otců Síť mateřských center a Liga
otevřených mužů kampaní Táta dneska frčí v roce 2007. V roce 2008 jsme společně
prosadili, aby Rada vlády pro rovné příležitosti přijala usnesení, ve kterém doporučuje vládě
iniciovat legislativní změny, aby třetí neděle v červnu byla vyhlášena jako Den otců –
významný den České republiky.
Zatím se návrh nepodařilo na vládě prosadit, návrh Den otců je stále přijímán s jistým
zlehčováním.
Mateřská centra kampaň Táta dneska frčí přivítala s nadšením. Den otců se v centrech slaví
i bez schválení, jako terním se ujala 3. neděle v červnu a v loňském roce jsme oslavili 100.
výročí od vzniku Dne otců.

I. Cíl kampaně
Hlavní cíl kampaně směřuje k aktivaci otců, posílení role otce v rodině i společnosti a jejich těší
zapojení do života mateřských center. Mnohaleté období emancipace žen způsobilo neoprávněné
zastínění role otce a vytvořilo nesmyslné bariéry. Kampaň se stala tradicí a poskytuje prostor ke
spolupráci matek a otců.
Den otců tak doplňuje sérii rodinných dnů: Den matek (2. neděle v květnu, Mezinárodní den rodiny
(15.5.) Den Dětí 1.6.).

II. Termín kampaně
Rozpětí časového horizontu od 1. do 17 června 2012

III. Podoba kampaně
Fantazii při přípravě programu se meze nekladou, záleží na vašich podmínkách a na zájmu
návštěvníků MC. Vyzkoušené a osvědčené nápady je v každém případě dobré opakovat, určitě však
stojí za úvahu zkusit něco nového. Pro inspiraci uvádíme na základě nejoblíbenějších akcí minulých
ročníků:

1. Soutěže
 sportovní soutěže tatínků a dědů
 humorné s nadsázkou: závody tatínků s kočárky, věšení prádla malých miminek, hod
pneumatikou, koulení pneumatiky, házení vajíčkem do papírové zábrany, rozdýchávání Anduly,
střelba lukem, zatloukání hřebíku, jezdění na odstrkovadlech, tříkolkách apod., slalomy s dětmi,
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závody nemotorových vozidel, lov ryb a želviček, boj na pneumatikách, sestřelování plechovek
proudem vody, řezání pilou, sestřelování papírových květin vzduchovkou …

 klasické: stolní tenis tatínků a dětí i dědů - mezigenerační, volejbalové turnaje, fotbalová utkání,
florbalové zápasy hledání pokladu z GPS (geocasing), lezení po provazovém žebříku na strom a
následné slaňování, turnaj ve střelbě na cíl, šipky…



dobrodružné stezky pro otce a dědy s dětmi: hledání indiánského pokladu, bojovky, procházky
lesem s historickými osobnostmi, pohádkový les s „pirátskými“ úkoly, dobrodružná šipkovaná

 odpolední soutěžení otců a dědů a dětí - skládání megapuzzlů, detektivní hra, pirátský soutěžní
den, novinové hry, hádanky, tomboly, olympiády, závody, deskové hry, playstation, výtvarné soutěže

 rodinná odpoledne - kreativní, sportovní, pohádková, fantasy, cyklotrasy

2. Kulturní vystoupení a akce
 výstavy na téma táta a děda
 koncerty, kouzelná odpoledne s kouzelníkem, divadelní vystoupení, taneční vystoupení
 ukázka aero modelů

3. Tvořivé a rukodělné dílničky


výroba dárečků pro otce a dědy



tvoření ve spolupráci s tatínky či dědečky

4. Společné vaření


spolu s tatínky a dědečky



pro tatínky a dědečky



tatínkové vaří společně s dědečky, nebo soutěž kdo lépe uvaří – například recept z
mládí

5. Výlety


místa, kam jsme chodívali s dědečkem



výlet na přání dědečků

6. workshopy, besedy, vzdělávací akce



témata diskusních a vzdělávacích akcí by měla být vždy vybrána tak, aby korespondovala se
zaměřením na generaci dědečků
besedy mohou být na téma „jak se žilo“

Pro další inspiraci můžete zajít na stránky Sítě MC:
http://www.materska-centra.cz/kampane-a-projekty/tata-dneska-frci/
Pořádání programů v rámci kampaně Táta dneska frčí vybízí i ke spolupráci s dalšími organizacemi.
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IV. Public Relations
Počítáme se společnou medializací v celorepublikových médiích, k tiskovým zprávám dáváme vždy
seznam zúčastněných MC a jejich akcí, proto je důležité přihlásit se včas. Medializace na místní
úrovni bude na vás, vzor pro tiskovou zprávu od nás obdržíte. Povinnost jednotné vizuality Na
všech materiálech je třeba dodržovat jednotnou vizualitu, to znamená, že všechny dokumenty musí
obsahovat:
Název kampaně:
Táta dneska frčí - celorepubliková kampaň Sítě mateřských center a Ligy otevřených mužů 1. – 17. 6. 2012
Logo kampaně
Logo vašeho MC
Logo Sítě MC o.s.
Logo LOM, o.s.

V. Dokumentace
Dokumentace by měla být pravidelnou součástí každé akce, kterou pořádáte. Hodí se vám do kroniky,
do archivu a psaní výroční zprávy, ale také můžete do dokumentace „sáhnout“, když potřebujete
použít nejrůznější statistiky pro prezentaci vašeho MC nebo když píšete projekt. Základ tvoří:
Prezenční listina účastníků
Fotografií popřípadě video záznam
Jiné dokumenty například pamětní listy a podobně

VI. Hodnocení a závěrečná zpráva
Společné hodnocení v MC Podobně jako dokumentace patří hodnocení k tradiční „tečce“ za každou
významnou akcí. Pro přípravu další podobné akce je důležité, aby si všichni, kdo se podílely na
přípravě a průběhu kampaně, řekli:
Co se podařilo
Co nevyšlo
Co nás překvapilo a co zaskočilo
 Co bychom příště mohli udělat jinak a jak
 Stejně tak důležité je si vzájemně poděkovat a ocenit přínos každého aktéra.

Závěrečná zpráva
Prosíme o zaslání závěrečné
kampaně (v digitální podobě
info@materska-centra.cz.
Tyto dokumenty budou sloužit
dostanou. Zasláním fotografií
center!

zprávy (na předepsaném formuláři) a 2 – 3 fotografií z průběhu
a dobrém rozlišení) nejpozději do 30. 6. 2012 na adresu:
pro zpracování celorepublikové zprávy, kterou všichni zúčastnění
souhlasíte s jejich využíváním pro účely PR Sítě mateřských
Děkujeme!
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