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Milí přátelé v mateřských centrech, 

zdá se, že 13 je šťastné číslo, protože v letošních Síťovinách č. 13 můžeme sdílet velkou 

radost, že se nám podařilo získat podporu projektu, který je zaměřen na vzdělávací aktivity pro 

zaměstnance mateřských center v oblastech: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, 

účetnictví, ekonomika a legislativa. Vzdělávací aktivity plánujeme organizovat tak, aby byly pro 

vás nejen co nejdostupnější, ale zároveň vycházely z vašich potřeb a zájmů.  Projekt zahájíme 

v září. 

 

Těšíme se na spolupráci! 

Rut 

 

Víte, že 

 

 

Síť pro rodinu ve spolupráci s informatiky Ostravské univerzity připravili aplikaci pro 

uživatele majitele Euroklíče – tak zvanou Euroklíčenku? 

 

Díky aplikaci pro chytré telefony získají uživatelé rychlou informaci o nejbližší bezbariérové 

toaletě osazené Euroklíčem i informace o dalších bezbariérových místech. 

 

S nápadem na tuto aplikaci přišla krajská koordinátorka v Moravskoslezském a Olomouckém 

kraji Lenka Polášková. Iniciovala spolupráci s Ostravskou univerzitou a celý vývoj Euroklíčenky 

skvěle koordinovala. Za to jí patří velký dík! 

 

Mateřská centra, která slouží jako distribuční místa Euroklíče, mohou na tuto aplikaci upozornit 

rodiče, kteří si klíč zapůjčují. Věříme, že jim klíč i aplikace budou dobře sloužit. 

                               

 

Ptáte se 

 

Je-li k dispozici videozáznam z 2. Fóra rodinné politiky v Brně (14. a 15. 5.). 

Najdete ho sledovat na webových stránkách: www.forumrodina.mpsv.cz. 

Krom toho členky pracovního týmu Sítě pro rodinu – účastnice Fóra – pro vás 

sepsaly poznámky a postřehy. V závěru dokumentu najdete i odkazy na videozáznamy 

jednotlivých workshopů. 

https://www.rodinajeok.cz/novinky/64-sit-pro-rodinu-a-informatici-ostravske-univerzity-pomuzou-otevrit-dvere-hendikepovanym-i-rodicum-s-malymi-detmi
http://www.forumrodina.mpsv.cz/
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202019/Forum%20rodinne%20politiky%202019_poznamky%20a%20postrehy.pdf


 

 

MPSV plánuje Fórum pravidelně opakovat, měla by vzniknout tradice setkávání nejen pro 

politiky a odborníky, ale též pro ty, kteří pracují s rodinami, tedy i pro vás. Jakkoliv dnešní 

technologie umožňují pořizování a šíření záznamů, osobní setkávání s lidmi, kteří nás mohou 

inspirovat a se kterými můžeme sdílet zkušenosti, žádný záznam nenahradí. 

                     

 

Prosazování společných zájmů 

 

 

PROSBA PANÍ MINSTRYNĚ JANY MALÁČOVÉ 

Spolupráce Sítě pro rodinu s Ministerstvem práce a sociálních věcí má dlouholetou tradici. 

Spolupráce začala před založením formální Sítě, a to od roku 1996. Můj záměr prosadit 

mateřská centra jako důležitou součást prevence rizikových jevů v rodině a ve společnosti 

nebylo vůbec snadné, ale krok za krokem se mnohé podařilo. Míra spolupráce se totiž odvíjí od 

osobností, které zastávají jak úřednické, tak i politické pozice.  

Síť pro rodinu (tehdy Síť mateřských center) patřila v roce 2005 k iniciátorům dotačního 

programu, do kterého mohou mateřská centra podávat své projekty. Jedná se o dotační 

program, který není mandatorní – tedy přikázaný zákonem a tudíž na něj není nárok. I proto se 

v současné situaci ocitl v ohrožení, a tak jsme požádali mateřská centra, která podávají své 

projekty, aby napsali dopis premiérovi Andreji Babišovi. Za Síť pro rodinu šel samostatně dopis 

z pohledu celé Sítě. Pravda odpověď jsme dostali všichni stejnou, pan premiér si v ní alibisticky 

myje ruce.   

Z vašich řad vzešel nápad na rozsáhlou kampaň, ovšem mezitím mi volala paní ministryně 

s prosbou, abychom to nedělali. Známe situaci zprostředkovanou médii a nevíme, co se 

odehrává na jednáních vlády.  Vzhledem k dosavadní velmi vstřícné a otevřené spolupráci 

s MPSV a paní ministryní, považuji za naši povinnost její prosbě vyhovět. 

S paní ministryní jsme se domluvily na pořádání kulatého stolu na téma dotačního programu a 

financování mateřských center, a to pokud možno ještě do konce června. Jakmile bude znám 

termín, dáme vám vědět. 

Spolupráce s MPSV nespočívá jen v dotačním programu, rodinná politika zůstává základním 

tématem, na kterém se chceme podílet a chceme být pro MPSV seriózními partnery. 

Vězte, že zájmem Sítě pro rodinu – tedy nás všech – je posilování hodnoty rodiny, a to zejména 

prostřednictvím mateřských center. Proto je i naším zájmem prosazovat příznivé podmínky pro 

mateřská centra, aby mohla své služby nabízet tak, jak jsou v místě jejich působení potřeba. 

Rut Kolínská 

 

Vzdělávání 
 

SEMINÁŘE K METODICE DOTAČNÍHO MPSV PROGRAMU RODINA  

Seminář plánujeme uspořádat, hned po té, co bude schválena a zveřejněna metodika. Se vší 



 

pravděpodobností to však nebude dříve než koncem srpna. To znamená, že seminář by mohl 

být v 1. týdnu září. 

V metodice se však kromě termínů mnoho nezměnilo, a tak doporučujeme všem, kdo se chtějí 

pustit do psaní projektu, aby začali přemýšlet o záměru a aktivitách podle stávající metodiky. 

 

Důležité termíny 

 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE A SYMPOZION 

Na podzim nás čekají dvě velké události – členská schůze Sítě 23. 10. 2019 a sympozion 

s udělováním certifikátů Společnost přátelská rodině 21. 11. 2019. Obě akce by měly 

proběhnout v Praze. K oběma akcím plánujeme inspirativní program. Zařaďte tedy termíny do 

vašich diářů. 

 

Odjinud 

 

 

  

PĚŠKY DO ŠKOLY – výzva pro rodiče školních dětí 
Užijte si ráno se svým dítětem, dokud je ještě ochotné jít s vámi za ruku a vyprávět o 

tom, co právě prožívá. Dopřejte dítěti dostatek přirozeného pohybu a choďte s ním do 

školy pěšky. Něco zdánlivě tak obyčejného a normálního, jako je cesta do školy, se totiž 

může stát příjemným společným zážitkem. Některé věci zažijete jen venku, a proto vás 

Pěšky do školy zve ke společné ranní procházce. Budete s námi chodit?  

Pěšky do školy proběhne v září 2019. Přihlásit se můžete už nyní, budete dostávat 

informace o průběhu příprav. Pozvěte také svoje přátele a známé. Čím více nás bude, 

tím bude před školami bezpečněji. Přemluvte i vaši školu, ať v září zorganizuje pěší dny 

a připojí se k těm školám, před kterými je ráno příjemná atmosféra a čistší vzduch. 

Přihlásit se může i jednotlivá třída. 

Průměrně čtvrtina dětí se do školy pravidelně dopravuje autem, v některých školách je 

to dokonce až 40 %. Děti přitom do školy autem cestují i z velmi malých vzdáleností 8 % 

dětí, které jezdí pravidelně do školy autem, bydlí blíže než 0,5 km. Zdá se, že ranní 

dovážení není nezbytnost, ale spíše zvyk. Více než polovina rodičů, vozí děti autem, 

protože pak pokračují autem do práce, další třetina tuto možnost volí z časových 



 

důvodů. Používání auta se stalo normou, zvykem, o kterém už nepřemýšlíme. Existuje 

jistě mnoho situací, kdy to prostě jinak než autem nejde, ale zamysleli jsme se někdy, 

jestli bychom to přeci jen nemohli zkusit. Autor zajímavého výzkumu Život bez auta 

(www.zivotbezauta.cz) doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD. k tomu říká: "Zjistil jsem, že 

nejde o to nepoužívat auto vůbec. Být hrdina, jiný, jít proti proudu. Ale že to důležité je 

mít možnost volby. Jenom proto, že mám auto, nemusím všechny cesty podnikat autem. 

Pokud je mé chování zvykové, automatické, sám se o své volby připravuji.“ 

Bližší informace na www.peskydoskoly.cz. 
 

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

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. 

Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili. 

Tomáš Baťa 

http://www.peskydoskoly.cz/

