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Milí přátelé v mateřských centrech, 

nálada nedělní sešlosti na Letné ukázala, jak je skvělé, když se dokážeme spojit. Myslela jsem 

hodně na Festival rodiny a věřím, že příští rok proběhne ještě mohutněji než letos. Posílám 

poděkování jménem svým i prezidia všem, kdo se aktivně zapojili, a také všem, kdo podpořili 

vaše aktivity. Věříme, že jste si Festival rodiny užili a těšíte se na příští rok. 

V rámci příprav dalšího ročníku budeme rádi za vaši reflexi, inspiraci pro ostatní centra a také za 

námět ústředního tématu. Děkujeme! 

Přeji krásné letní dny plné nevšedních zážitků! 

  

Rut 

 



 

 



Víte, že 

 

 

 

hledáme nového kolegu/ novou kolegyni na pozici krajského koordinátora/ krajské 

koordinátorky v Moravskoslezském a Olomouckém 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! 

Více informací k výběrovému řízení najdete v letáku.  

Rádi bychom v našem týmu uvítali lidi 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. 

Životopisy přijímáme do 31. 7. 2019. Termín výběrového řízení v Praze je stanoven na 

první polovinu srpna 2019. 

                               

 

 

Prezidium 

 

 

 

ZPRÁVA Z PREZIDIA 

Prezidium jednalo 21. 6. 2019 prostřednictvím Skype. Zpráva z jednání obsahuje 

podstatné body jednání a usnesení. 

 

 

Vzdělávání 
 

 

 

KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do 

zahájení povinné školní docházky“ – SRPEN 2019, PRAHA 

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

školní docházky otevřeme v srpnu. 

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 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/201906_VR_KraKo_MSK+OLK.pdf
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/prezidium/190621_SpR_prezidium_zprava.pdf


sebejistotu pro získání kvalifikace k výkonu vaší vysněné práce. 

Podrobnější informace naleznete v pozvánce. 

Přihlášky na kurz přijímáme do 10. 8. 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. 

  

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY 

Připravili jsme pro vás nové termíny zkoušek profesní kvalifikace chůva – 22. 8., 23. 8., 6. 

9. a 13. 9. 2019. Pro přihlášení a více informací pište 

na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

  

METODIKOU DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA KROK ZA KROKEM – ZÁŘÍ 2019 

Ve spolupráci s MPSV pro vás připravujeme semináře zaměřené na to, jak formálně 

správně napsat a podat projekt do dotačního titulu Rodina. Na seminářích se podrobně 

seznámíme s metodikou, budeme se zabývat rozpočtem projektů a vzájemně budeme 

sdílet praktické příklady. 

Realizace seminářů je v plánu na první polovinu září 2019 v Praze a v Brně. 

Máte-li o téma zájem, sledujte Síťoviny a naše webové stránky i během srpna. 

  

V ZÁŘÍ SE SEJDEME POD JABLONÍ – seminář 7. 9. 2019 v Brně a 13. 9. 2019 v 

Praze 

Přijměte pozvání na další z řady inspirativních seminářů zaměřených na cvičení rodičů 

s dětmi. 

Pod vedením zkušené a velmi oblíbené lektorky Mgr. Lenky Novákové získáte inspiraci 

k tomu, jak uchopit tvorbu hodiny, sestavit hodinu a využít různorodých pomůcek při 

cvičení s dětmi. 

BRNO 7. 9. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlásit se můžete do 3. 9. 2019 ZDE 

PRAHA 13. 9. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlašování probíhá do 9. 9. 

2019 ZDE 

 

 

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. 

 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/201908_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0EcZtrDm6LuG2lPGJ2AyWlXluTmUsE8IDVVuyC3cFncyYvA/viewform
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/20190907_MPSV_Pozvanka_Pohyb_Brno.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVgKtdoZ8Yat2TLhGeSBW1jP3SQqk32pkxD44gT12N1Isrkg/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/20190913_MPSV_Pozvanka_Pohyb_II_Praha.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBahPZY2gGHjItkmIQvij5ZV7IpKlhmO7H4bci_jZ4x1KEAw/viewform


 

Prosazování společných zájmů 

 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM RODINA 

Paní ministryně Jana Maláčová požádala Rut Kolínskou o osobní schůzku, která by měla 

proběhnout ve čtvrtek odpoledne. A tak informace k současnému stavu dotačního titulu 

Rodina pošleme samostatně po jednání. 
 

 

Spolupráce 

 

 

 

EUROKLÍČENKA 

O Euroklíčence jsme informovali v minulých Síťovinách. Lenka Polášková, která 

koordinovala spolupráci s Ostravskou univerzitou, ještě přibližuje projekt:    

„V rámci celorepublikové podpory projektu Euroklíč, prostřednictvím center distribuuje 

rodinám s dětmi do tří let Síť pro rodinu tzv. Euroklíče.  

Jedná se o univerzální klíč, díky kterému se rodiny s malými dětmi mohou dostat na 

bezbariérové toalety, bezbariérové plošiny či do uzamčených výtahů na úřadech, nebo 

například v nákupních centrech. 

Pokud o distribuci klíče máte zájem, prosím, kontaktujte vaší, krajskou koordinátorku. 

Více než rok Síť pro rodinu vyvíjela ve spolupráci s Katedrou informatiky a počítačů 

Ostravské univerzity, unikátní mobilní aplikaci, která by uživatelům Euroklíče napomohla 

v lepší orientaci a využití klíče. 

Nyní je aplikace již zdarma plně k dispozici. Postačí, když si prostřednictvím Google Play 

uživatelé stáhnou do svého mobilního zařízení aplikaci s názvem Euroklíčenka (pozor 

uvádět název včetně diakritiky). 

Tato pomůcka vám okamžitě ukáže, kde lze klíče použít a v propojením s vyhledávačem 

vás také k požadovanému místu navede. 

Věřím, že Síť pro rodinu otevře pomyslné dveře a napomůže k překonávání bariér všem 

potřebným. V případě dotazů se na mne prosím kdykoli obraťte.“ 

 

Lence mnohokrát děkujeme za dosavadní spolupráci i za ochotu dále se dobrovolnicky 

podílet na aktivitách kolem Euroklíčenky. 

  

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

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Demokracie je rovnost a to znamená, že každý musí taky akceptovat stejná pravidla hry. 

A nejenom to. Ony také metody politického boje mohou být všelijaké, ale musí zůstat v rámci 

nejzákladnější slušnosti. 

Jan Masaryk 

http://https/sitprorodinu.cz/assets/media/files/Projekty/Eurokl%C3%AD%C4%8D/Letak_velky_Euroklic_.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osu.eurokey

