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Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

sotva jsme oslavili sté výročí naší vlasti, blíží se další významný den, a sice 17. listopad. 

Svobodný život nám dnes přijde jako samozřejmost, přesto bychom měli přijímat každý 

svobodný den jako zázrak. 

 

Kéž nám svoboda nezevšední, dokážeme v ní a pro ni žít! 

Rut 

    

  

 

Víte, že... 
 

 

na sympozionu 22. listopadu 2018 máte jedinečnou příležitost poznat nejen osobnosti 

z jiných center ale také z veřejné sféry?  

Při sestavování letošního pestrého programu jsme mysleli na široký záběr činnosti center, 

věříme, že si odnesete bohatou inspiraci. Krom toho, že se podíváte do prostor, kde se tvoří 

„velká politika“. 

 

Volných míst rychle ubývá, tak neváhejte s přihlášením prostřednictvím online přihlášky. 

 

 

  

 

Ptáte se 

 

 

jak to je s informační povinností o skutečných majitelích společností. Ta je zakotvena 

v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právních a fyzických osob.  

Zatím jsem nenašla uspokojivou odpověď, proto jsem položila dotaz na ministerstvo 

spravedlnosti a čekám na odpověď. Jakmile ji dostanu, budu ji s vámi sdílet. 

Rut 

https://sitprorodinu.cz/vzdelavani/kalendar/sympozion-k-25.-vyroci-otevreni-1.-materskeho-centra-a-15.-vyroci-zalozeni-site-pro-rodinu.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbQpQRUUoBRxDitz6PrrpqgXHPaIJ8ASqNdcX2heNH86CGSA/viewform


 

Kampaň 2018 

 

 

RODINNÉ STŘÍBRO 

 

Děkujeme za krásný příspěvek do „sbírky rodinné stříbra“, který nám poslala Lucie Knížková 

z RC Pampeliška v Březnici. Poznejte rodinné stříbro, které voní tak sladce, až se točí hlava! 

 

 

 

Projektové příležitosti 
 

VÝZVA Č. 76 – OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

 

Zaměřuje se na inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny, to znamená na pracovníky 

poskytující inovativní služby i na samotnou cílovou skupinu a práci s ní. 

Podání žádosti je možné od ledna 2019 do 15. 3. 2019 a je určená pro subjekty mimo Prahu. 

Celková alokace je 160 mil., projekt může být ve výši minimálně 1 mil. a maximálně 10 mil. a 

výše dotace je 100%. 

Odkaz na výzvu: https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz 

V případě zájmu o poradenství a vypracování žádosti se na nás obraťte do konce roku 2018 na         

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/2018/Rodinn%C3%A9%20st%C5%99%C3%ADbro%20Lucie%20Kn%C3%AD%C5%BEkov%C3%A1.pdf
https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz


 

 

mail: irena.pribylova@sitprorodinu.cz 

Zároveň si vás dovolujeme informovat o tom, že budeme naše členské organizace kontaktovat 

ve druhé polovině prosince s možností zapojení se do projektu jako partnery s finančním 

příspěvkem. Toto vše je nyní v přípravě a potvrzeno bude ve druhé polovině prosince. 

Lenka Šebelová 

 

Uloveno v Síti 
 

 

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ V ČESKÉ LÍPĚ 

 

Seznamte se s novým členem Sítě pro rodinu: vítáme Rodinné centrum Slůně z České 

Lípy v Libereckém kraji.  

A tady krátký medailonek: 

„Pod záštitou Rodinného centra Slůně - Česká Lípa, z.s. nabízíme pro rodiče malých dětí stejně 

jako pro budoucí rodiče kurzy / semináře / workshopy / tematická povídání / podpůrné skupiny / 

srazy a v neposlední řadě i bazárky. Dále pořádáme i cvičení pro těhotné. Nezapomínáme však 

ani na navazování a udržování mezigeneračních vztahů. Aktivně spolupracujeme např. s 

porodní asistentkou, s lékárnicí, s laktační poradkyní a s poradkyní pro nošení dětí.“

 

 

Slůněti přejeme ať má sílu sloního taťky a lásku sloní mamky na rozdávání a hodně 

spokojených dětí i rodičů. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

 

3x o svobodě 

 

Svoboda není nic jiného než šance být lepší. 

Albert Camus 

 

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné. 

John Fitzgerald Kennedy 

 

Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. 

George Orwell 


