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Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

v roce 2019 se nelze vyhnout vzpomínkám na události roku 1989, které přinesly změny, za něž 

můžeme být všichni vděční. Jedním z impulsů, které daly veřejnost do pohybu, se tehdy stalo 

20. výročí sebeobětování Jana Palacha upálením. Závazek, který zazněl během jeho pohřbu, a 

sice: „Věrní zůstaneme!“ nebyl ani po 50 letech zcela naplněn, zůstává živým odkazem i do 

dnešní doby a zavazujícím pro každého z nás. 

 

Nevzdávejme se ideálů svobody projevu, kritického myšlení a demokratických principů.   

Rut 

  

    

  

 

Víte, že... 
 

 

se Síť pro rodinu i letos připojí k Národnímu týdnu manželství a že se můžete připojit i 

vy? 

 

NTM  proběhne 11. – 17. 2. 2019 a jeho motto zní: Zabijáci manželství aneb jak se jim bránit. 

Podrobnější informace přináší 1. tisková zpráva.  

 

  

 

Ptáte se 

 

jak a kdy je možné zaplatit členský příspěvek? 

 

I v roce 2019 zůstává členský příspěvek ve stejné výši, která byla stanovena již v roce 

2002, tedy 1000 Kč za mateřské centrum a 100 Kč pro členy - jednotlivce. 

 

Členský příspěvek na rok 2019 je možné hradit od 1. ledna nejpozději do 31. března 

2019. A to na účet Sítě pro rodinu: 51-888700287/0100. Do zprávy prosím uveďte ČP2019, 

název vašeho centra a město, ve kterém působíte (např.: ČP2019, MC Jahůdka, Prostějov). 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202019/1_TZ_NTM%202019.pdf


 

 

Kompletní informace o členském příspěvku naleznete na webu Sítě. A v dokumentu Přínos 

členství se podívejte, co vše vám v rámci spolupráce nabízíme. 

 

Děkujeme, že s námi jste. Dohromady jsme silnější a můžeme i hlasitěji do světa volat, jak jsou 

mateřská centra potřebná. 

  

 

Výběrové řízení 
 

 

HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI/KOLEGU/ NA POZICI KRAJSKÉ KOORDINÁTORKY 

V KARLOVARSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI 

 

Hledáte smysluplnou práci na částečný úvazek a rád/a byste se připojil/a do našeho 

týmu? Pak je tato pracovní nabídka určena právě vám! 

 

Krajská koordinátorka/Krajský koordinátor v Karlovarském a Ústeckém kraji – informace 

k výběrovému řízení najdete zde. 

 

Rádi bychom v našem týmu uvítali člověka z vašich řad, tedy se zkušenostmi s neziskovým 

sektorem a s mateřskými centry. Prosíme tedy o rozšíření nabídky také mezi návštěvníky/icemi 

vašich center. 

Pokud vás naše nabídka zaujala, určitě nám pošlete svůj životopis na adresu: 

irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

                                                                                                     Irena Přibylová, personalistka 

  

 

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.  

https://sitprorodinu.cz/rodina-v-centru/pridejte-se-k-nam/clenske-prispevky.html
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/dokumenty%20S%C3%ADt%C4%9B%20pro%20rodinu/SpR_prinos%20clenstvi.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/dokumenty%20S%C3%ADt%C4%9B%20pro%20rodinu/SpR_prinos%20clenstvi.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202019/201901_VR_KraKo_KVK+UK_final.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRZuq_ajbhBKBhqgWTwiLC0zvZGfJDpmDUBeXNLabmKs-0gw/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/aktuality/20190123_Pozvanka_%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD_NNO.pdf


 

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 

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. 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                           Irena Přibylová 

 

Legislativa 

 

 

ČESKÝ ADAPTAČNÍ ZÁKON GDPR? 

 

Přestože český adaptační zákon zatím ještě neschválil celý Parlament ČR a tedy není jasné, v 

jaké podobě bude platit natož od kdy, už se vyrojily nejrůznější nabídky seminářů. V návrhu 

adaptačního zákona není nic zásadního, co by se od povinností daných evropským nařízením 

lišilo. 

Snad vás může zajímat paragraf 7, kdy se říká, že „dítě nabývá způsobilosti k udělení souhlasu 

se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo 

jemu dovršením patnáctého roku věku". 

 

Vývoj kolem adaptačního zákona sledujeme a budeme vás i nadále informovat. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLQOuovIHDBUGLrMb7-2oz-iiMkL4iK3DiIZuDffTcCzCJFw/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/aktuality/190130_Vyrocni%20zprava_pozvanka.pdf
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
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


 

Projektové příležitosti 
 

 

ŽIVÁ KOMUNITA a DOBRO-DRUZI 

Programy Nadace Via Živá komunita a Dobro-druzi mohou uskutečnit vaše sny. Zkuste to! 

 

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

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

          On nás přivedl k tomu, abychom se ptali otázkou, která z nás může učinit velké lidi:             

Co jsem udělal já pro druhé, jaké je mé srdce, za čím jdu, čemu sloužím, co je pro mne nejvyšší 

                                                              životní hodnotou?“ 

                              Jakub Trojan, evangelický farář na pohřbu Jana Palacha 

 

https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/
https://www.nadacevia.cz/dobro-druzi/?utm_source=newsletter&utm_medium=rozesilka&utm_campaign=vyhlaseni

