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Milí přátelé v mateřských centrech, 

při pohledu na posloupnost dvojčíslí letošního letopočtu můžeme nabýt dojmu, že by to snad 

letos mohlo s námi jít z kopce. Nenechme se však ošálit hrou čísel. Všichni přeci víme, že rok 

může být takový, jak se s ním vypořádáme. Jak se dokážeme radovat z každodenních 

maličkostí i výjimečných zážitků, jak se dokážeme vypořádat s nečekanými a těžkými událostmi. 

Jak dokážeme podat pomocnou ruku potřebným i jak dokážeme přijmout pomocnou ruku či radu 

v časech, kdy nevíme sami jak dál. 

Těší mne, že vy v mateřských centrech vytváříte kreativní společenství sdílení radosti i bolesti a 

vzájemné pomoci. 

Díky vám za to! A kéž se tak daří i nadále!     

Rut 

 

    

  

 

Víte, že... 
 

myšlenku mateřských center „importovala“ Alena Wagnerová právě na svátek Tří králů v 

roce 1990?   

Tehdy mne napadlo, že bychom mohli navázat na tradici povoleného „žebracího dne“ a zkusit 

vybrat peníze pro Jedličkův ústav. Po revoluci se totiž veřejnost dozvěděla, v jakých zoufalých 

podmínkách tam děti žijí. Vyšli jsme tedy do ulic: naše tři malé děti jako Tři králové, nejstarší 

dcera a spolužačka doprovázely náš neumělý zpěv aktualizovaných koled (Nový rok nám 



 

nastal, Havel prezidentem se stal…). Kupodivu jsme tehdy vybrali 4.500,-Kč, které jsme hned 

večer předali vedení Jedličkova ústavu. 

Během koledování nás oslovila Alena Wagnerová („Říkala jsem si, že nejste normální rodina..“), 

která mne následně přesvědčila o skvělé myšlence mateřských center. A dobře udělala, 

mateřská centra přinášejí nedocenitelný prospěch naší společnosti.  

 

  

 

Projektové příležitosti 
 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY NA MIKROJESLE, OPZ 69 A 70  

Výzva nabízí možnost provozování mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 

let včetně (do dne čtvrtých narozenin), s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit 

pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto 

zařízeních. 

Odkaz na výzvu v Praze: https://www.esfcr.cz/vyzva-070-opz 

Odkaz na výzvu mimo Prahu: https://www.esfcr.cz/vyzva-069-opz 

Příjem žádostí od 21. ledna do 14. března 2019. Dotace je určená především pro navazující 

provozy z výzvy 126  a 127. Část alokace je určená i pro nové provozy. Min. výše dotace 0,5 

mil. Kč a max. výše dotace 2,96 mil. Kč. Doba provozu mikrojeslí od 24 měsíců do 36 měsíců. 

Podmínky pro provoz mikrojeslí je specifikován v příloze č. 1 u obou výzev. 

V případě zájmu o poradenství s žádostí se obraťte na mail: irena.pribylova@sitprorodinu.cz 

 

DOTACE Z  OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST ZE DNE 28. 12. 2018 

Jedná se o poslední výzvy v tomto programovém období, které bude možné využít. 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ZAHÁJEN  

1) Výzva č. 76 s názvem "Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny"  

Příjem žádostí od 3. ledna 2019 do 15. března 2019, max. délka projektu 24 měsíců. Min. výše 

dotace 1 mil. a max. výše 10 mil Kč.  Odkaz na výzvu: https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz 

ČEKÁ NA VYHLÁŠENÍ  

2) Výzva č. 81 s názvem "Soutežní projekty na podporu rovnosti žen a mužů"  

Vyhlášení výzvy v únoru, celková alokace: 240 mil. Kč. Projekty s realizací mimo hl. m. Prahu. 

Co bude podpořeno: 

a) Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné) diskriminace 

na trhu práce, včetně platové diskriminace, a dále podpora opatření snižujících horizontální 

a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů. 

b) Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o problematice rovnosti žen a mužů na 

pracovním trhu. 

3) Výzvy na navazující provozy dětských skupiny z výzvy 132, 73 a případně 35  

Výzva č.  103 s názvem "Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz v 

Praze". Dotace určená na navazující provozy s celkovou alokací 350 mil. Kč. Vyhlášení 

v březnu 2019. 

Výzva č. 101 s názvem "Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz 

mimo Prahu". Dotace určená na navazující provozy s celkovou alokací 2,15 mld. Kč. Vyhlášení 
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v březnu 2019. 

V dubnu  výzvy č.  113 a č. 112 na navazující provozy v Praze a mimo Prahu. 

4) Výzvy na nové dětské skupiny  

Výzva č. 111 s názvem "Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na vznik 

a provoz nových zařízení mimo hl. m. Prahu". Vyhlášena v červnu 2019 s celkovou alokací 258 

mil. Kč 

Výzva č. 133 s názvem "Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vznik 

a provoz nových zařízení v Praze". Vyhlášena v červnu 2019 s celkovou alokací 42 mil. Kč. 

V případě zájmu o poradenství s žádostí se obraťte na mail: irena.pribylova@sitprorodinu.cz 

  

 

Vzdělávání 
 

ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NNO – SEMINÁŘ 23. 1. 2019, PRAHA  

Přijměte pozvání na seminář o účetnictví v neziskové organizaci. Účastníci/ce získají základní 

přehled o účetnictví neziskové organizace, daňových povinnostech, vyúčtování grantů 

a sestavení daňového přiznání. 

Seminář pod vedením Ing. Ireny Gajdošové se koná v Praze na adrese Klimentská 18, Praha 

1, ve středu 23. ledna 2019 od 9:30 do 15:00 hod.  

Přihlášky přijímáme do 16. 1. 2019 prostřednictví formuláře zde. Více informací najdete 

v pozvánce. 

  

PSANÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY NEMUSÍ BÝT NUTNÉ ZLO – SEMINÁŘ 30. 1. 2019, PRAHA 

Máte zájem prezentovat jasně a srozumitelně přínos své práce? Zkuste využít modelu 

Social Reporting Standard jako nástroje transparentnosti.  

Cílem semináře je přijmout psaní výroční zprávy jako příjemnou reflexi své práce, pochopit 

přínos metody Social Reporting standard (SRS) a naučit se zpracovat úkoly dané Metodikou 

MPSV. Mimo jiné se dozvíte jak má podoba takové výroční zprávy vypadat nebo jak výroční 

zprávu využít jako základní nástroj publicity. 

Účastníkům semináře doporučujeme vzít svou poslední výroční zprávu s sebou. Bude 

možná osobní konzultace, v případě ochoty veřejné srovnání a hodnocení. 

Seminář pod vedením lektorky Rut Kolínské se koná ve středu 30. 1. 2019 od 9:30 do 15:00 

hod. na adrese Truhlářská 24, Praha 1 v kanceláři Sítě pro rodinu. Přihlásit se na seminář 

můžete do 23. 1. 2019 pomocí on-line formuláře zde. 

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. 

  

TERMÍNY ZKOUŠEK PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA V ROCE 2019 

Nejnovější termíny pro konání zkoušek profesní kvalifikace chůva jsou: 22. 2. a 23. 2. 2019. 

Přihlašovat se můžete na emailu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

  

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

povinné školní docházky“ – ÚNOR 2019, PRAHA 

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné 
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školní docházky otevřeme v únoru. 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. 

Přihlášky na kurz přijímáme do 31. 1. 2019 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. 

 

Uloveno v Síti 
 

 

Vánoční a novoroční přání 

 

Podobně jako v minulých letech nás potěšilo množství milých vánočních a novoročních přání, 

která jste nám poslali. Milá slova a kreativní pojetí nás budou provázet po celý rok 2019. 

 

 

VŘELE DĚKUJEME za celý pracovní tým! 

 

Odjinud 

 

INTERAKTIVNÍ MAPA ODBORNÝCH SLUŽEB PRO DĚTI A RODINY 

Můžete se zapojit do projektu Domu tří přání, jehož cílem je,  aby potenciální klient (dítě, rodič, 

popř. odkazující odborník) mohl v této přehledné mapě snadno nalézt indikovanou službu dle 

jednotlivých obtíží, se kterými se potýká, a to v lokalitě, kterou preferuje. 

Vaše služby prostřednictvím této mapy bezplatně zviditelní a bude snadné je dohledat 

jak  pro klienty, tak pro spolupracující osoby.  

Stačí vyplnit kratičký dotazník, aby bylo možné  rychle nahrát do počítačového programu 

mapy, a to nejen ve smyslu kontaktních informací, ale včetně přesného popisu vašich služeb 

a problematik, se kterými se na vás klient může obrátit. 

Dotazník nezabere více než pět minut. 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/201902_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek03IGnmU08ixfp6GWkRsojSuaxMhXDLL58RilYOigbhTNyg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6ptm17khuDPV3_0ARap_RH8LztheUXSYhl0KnbNEr5Aomgg/viewform?c=0&w=1


 

Mapa je již v provozu, a to na doméně www.ohrozenedite.cz. Na této webové stránce se 

můžete podívat, jak mapa vypadá.  

Více informací: Mgr. Irena Pokorná a Bc. Dominika Dvořáková, ohrozenedite@dumtriprani.cz 

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

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, 

zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, 

to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. 

Franz Kafka 
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