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Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

školní rok čeká za dveřmi a se změnou počasí nastane i změna prázdninového rytmu. 

Na volnost léta už budeme jen vzpomínat. Návrat do rytmu všedních dnů může přinést 

nečekané zážitky, a tak neúprosný běh času přijměme jako výzvu k novým začátkům. 

 

Kéž se nám všem daří! 

Rut    

  

 

Víte, že... 
 

 

pro vás, členy Sítě pro rodinu, připravujeme seznam užitečných kontaktů na odborníky 

z různých oblastí, kteří Vám mohou být nápomocni při řízení a provozu vašeho mateřského 

centra? Seznam vám bude k dispozici v uzavřené členské sekci na webu Sítě pro rodinu. 

Touto cestou bychom vás chtěli požádat o spolupráci při tvorbě tohoto seznamu. 

1. Sbíráme odkazy na veřejné kontakty a webové stránky odborníků z různých oblastí: 

právní služby, sociální služby, psychologie, lektoři, řízení organizace, vedení týmu, 

měkké dovednosti, fundraising, marketing, PR, finanční poradenství, BOZP a PO, atp. 

  

2. Sbíráme kontakty i na odborníky, kteří neuvádí své kontakty veřejně – pro jejich 

zařazení do seznamu kontaktů ale potřebujeme jejich písemný souhlas, případně 

jejich souhlas vyjádřený prostřednictvím elektronického formuláře. Prosíme vás, 

abyste požádali ty, s kterými máte dobré zkušenosti, o udělení souhlasu, ideálně 

prostřednictvím uvedeného online formuláře, odkaz jim můžete rovnou přeposlat. 

Děkujeme! 

Kontakty, které chcete a můžete sdílet, prosíme, posílejte svým krajským koordinátorkám do 

15. 9. 2018. Stejně tak, prosíme, požádejte konkrétní osoby z řad odborníků o vyplnění 

elektronického formuláře – souhlasu. 

 

Začátkem října je pak najdete v členské sekci webu Sítě pro rodinu. 

 

Ptáte se 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202018/2018_SpR_souhlas_seznam%20kontakt%C5%AF%20odborn%C3%ADk%C5%AF.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY46VTb3v8_X7sxCt2mRgZtMfm1ZMbGuDN7a8FHLALfkMdgA/viewform


 

JAK POKRAČUJÍ PŘÍPRAVY KAMPANĚ NA ROK 2019? 

 

Avizovaný Festival rodiny bude probíhat od 11. května do 16. června 2019 – tedy od soboty 

před Dnem matek po Den otců. Cílem Festivalu rodiny je prezentace přínosu mateřských center 

pro rodinu a společnost. Každé centrum se bude moci v uvedeném období připojit 

svojí zahradní slavností nebo ji pořádat s dalšími centry. Záleží na vás, jak zahradní slavnost 

pojmete. Pracujeme na detailech a manuálu, což by vám mohlo ušetřit práci. Symbolickým 

předmětem zahradních slavností je klobouk. Chystáme proto na podzim či v zimě také 

workshop tvoření papírových klobouků. 

 

Těšíme se na spolupráci v duchu Slávistického hesla: Spolu jsme silnější! Prosíme proto, 

pamatujte na zahradní slavnost v plánování aktivit na příští rok. 

 

Zatím nejvíce jsme pokročili v přípravách zahradní slavnosti 18. 5. 2019 v Praze na Žofíně ve 

spolupráci Rotary, jako doprovodný program jejich distriktní konference. Máme jistý prostor a 

rozjednanou spolupráci s několika organizacemi. 

 

Kampaň 2018: Rodinné stříbro 

 

 

VZPOMÍNKA NA PRABABIČKU 

 

Po delší odmlce přišlo krásné „rodinné stříbro“. Evženie Krise z Rodinného centra Kašpárek 

v Miroticích píše: „V naší rodině je ´klenotem´ vzpomínka na moji prababičku, která byla 

vyhlášenou švadlenou.“ 

 

Děkujeme a těšíme se, že vzpomínka povzbudí k dalším příspěvkům. 

 

Vzdělávání 
 

METODIKOU DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA KROK ZA KROKEM – seminář 11. 9. 

2018, PRAHA 

Plánujete podat projekt do dotačního programu Rodina na MPSV? 

Pak určitě využijte naší nabídky na seminář, který vás provede metodikou, tvorbou rozpočtu a 

nabídne vám několik praktických příkladů již realizovaných projektů. Inspirovat se svými projekty 

mohou i účastníci semináře vzájemně. Máte-li již koncept svého projektu připravený, můžete ho 

s námi na konci semináře osobně zkonzultovat. 

Problematikou vás provede Rut Kolínská, Lenka Šebelová a Petra Horáková. 

Přihlášky na seminář přijímáme do 5. 9. 2018 prostřednictvím přihlašovacího formuláře ZDE. 

Více informací k semináři se dozvíte v pozvánce. 

  

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/2018/Rodinn%C3%A9%20st%C5%99%C3%ADbro%20Ev%C5%BEenie%20Krise%20Mirotice.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVVzZ6GBOwK-OFCVWiOzPom7rmF0hdFdLi7vt56K3ylmdppg/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/20180911_Metodika%20MPSV_semin%C3%A1%C5%99.pdf


 

 

INTERVIZNÍ SETKÁNÍ ZAČÍNAJÍCÍCH MATEŘSKÝCH CENTER – 3. 10. 2018, PRAHA 

Založili jste nedávno mateřské centrum a hodilo by se vám ujasnit si jak dál? 

Tímto vám nabízíme možnost získat informace a sdílet s podobnými centry jako jste vy. Na 

intervizním setkání vás provedeme know-how MC, spoluprací MC v Síti pro rodinu, probereme 

roli krajské koordinátorky a vše, co vás bude zajímat. 

Setkáním vás provede Rut Kolínská, zakladatelka MC v ČR a ředitelka Sítě pro rodinu, z.s. 

a Hana Šustrová, krajská koordinátorka v Jihočeském a Plzeňském kraji. 

Na setkání se můžete přihlásit do 26. 9. 2018 prostřednictvím on-line formuláře ZDE. 

Další informace k setkání naleznete v pozvánce. 

  

 

KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do zahájení 

povinné školní docházky“ – ŘÍJEN 2018, PRAHA 

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky otevřeme v říjnu. 

Kurz, který cíleně připravuje ke zkoušce profesní kvalifikace je sestaven ze tří celodenních 

seminářů, jejichž obsah vychází z kvalifikačního standardu. Semináře Vám nejen pomohou 

s teoretickou přípravou ke zkoušce, ale také Vám pomohou získat sebejistotu pro získání 

kvalifikace k výkonu vaší vysněné práce. 

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.(prosím vložit odkaz na pozvánku) 

Přihlášky na kurz přijímáme do 27. 9. 2018 nebo do naplnění kapacity pomocí on-line 

formuláře přihlášky (k dispozici ZDE). Do 3 dnů od Vašeho přihlášení do kurzu budete 

kontaktováni s dalšími informacemi. 

Pro domluvení termínu zkoušky a v případě potřeby dalších informací pište 

na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

  

 

NOVÉ TERMÍNY ZKOUŠEK PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA 

Dovolujeme si vás upozornit na nejnověji vypsané zkouškové termíny: 21. 9., 5. 10., 19. 10. a 

20. 10. 2018. 

Pro více informací nebo přihlášení pište na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

                                                                       

                                                                         Irena Přibylová, koordinátorka vzdělávání 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

                                                       3x o hledání smyslu života 

 

        Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme. 

                                                              Thomas Alva Edison 

 

              Jsou v životě chvíle, kdy je nesmírně důležité věřit v něco většího, než jste vy sami. 

                                                                   Zig Ziglar 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOMdBbbwaRWfG18nUW0BgyL7j6oLqLDPUBcSHx-AOjCevqXA/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/aktuality/20181003_setk%C3%A1n%C3%AD_za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%ADc%C3%AD_MC_pozv%C3%A1nka.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf94uK-0QMno57VS6zFr54FztaH36D9bDvdUtrMmoJWxLpzIw/viewform
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


                               Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. 

                                                                  Karel Čapek 

 


