
 

SÍŤOVINY  
19/2019  

 

Milí přátelé v mateřských centrech, 

konec prázdnin je tu! Věřím, že většina z vás načerpala dostatek sil do dalšího roku. V Síti nás 

čekají nejen nové projekty, ale též členská schůze. Obracíme se proto na vás s několika 

prosbami: 

1. Na základě vašich připomínek dopracovala pracovní skupina nové znění stanov, které 

jsme vám předložili k hlasování. Prosíme, věnujte stanovám pozornost a hlasujte. Díky 

moc! 

2. Na členské schůzi budou probíhat i volby prezidia a kontrolní komise na další tříleté 

období. Bez obsazení těchto pozic se Síť pro rodinu neobejde. A tak vás prosíme 

o nominace z vašich řad. Jedná se o skvělou příležitost podílet se na směřování Sítě 

pro rodinu.  

3. Zapište si do diářů datum 23. 10. 2019 a naplánuje si cestu do Prahy na členskou 

schůzi. Každé společné setkání obohacuje množstvím inspirace a možností sdílet! 

  

Informace o členské schůzi by však neměly přebít důležitost startu do nového školního roku. 

Vybrala jsem pro vás sedm citátů napříč generacemi (od Sokrata po Johna Lennona), abyste si 

mohli s úlevou říct: „Nic nového pod sluncem.“ 

A tak směle vykročte spolu s vašimi dětmi za školním vzděláváním, ale nezříkejte se své role 

inspirativních průvodců! 

Rut 

 

  

 

Víte, že 

 

 

můžete nominovat sebe nebo jinou osobu z vašeho mateřského centra do prezidia nebo 

kontrolní komise Sítě pro rodinu? 

 

Pro vaši představu jsme připravili popis role člena/členky prezidia a kontrolní komise. 

Zvažte své možnosti a nominujte sebe nebo někoho dalšího do těchto rolí a podílejte se tak na 

směřování Sítě pro rodinu a její činnosti v následujících třech letech. 

Rádi bychom kandidátky/kandidáty prezentovali v Síťovinách, a tak prosíme, posílejte 

svénominace do prezidia nebo kontrolní komise na adresu: info@sitprorodinu.cz 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202019/Nominace%20prezidium%20a%20kontrolni%20komise_popis%20pozice.pdf
https://sitprorodinu.cz/clenska-sekce/uterni-dopis/


 

Ptáte se, 
 

 

jak a kde bude členská schůze probíhat? 

K plánovanému datu 23. 10. 2019 se podařilo najít zajímavý prostor, a sice ve Sněmovní 7 – 

což je překrásný konferenční prostor coworkingového centra na Malé Straně. Rádi bychom, 

aby samotná členská schůze proběhla v optimálně stručné podobě během dopoledne 

(maximálně 3 hodiny), a aby zbyl čas na následný zajímavý program, který pro vás 

připravujeme. 

 

Pracovní tým Sítě pro rodinu 

 

 

PERSONÁLNÍ ZMĚNY V SÍTI PRO RODINU 

 

Život nám přináší různé překážky, ale také nové příležitosti. 

Jednu takovou příležitost využila Lenka Polášková, krajská koordinátorka v Moravskoslezském 

a Olomouckém kraji, proto se s námi s koncem prázdnin loučí. 

Lence děkujeme za její práci v Síti a přejeme nejen v novém zaměstnání vše dobré.  

Na její místo nyní přichází Lucie Milanová, která vedle práce pro Síť vede také Rodinné 

centrum Koloušek v Tovéři nedaleko Olomouce. Lucii vítáme a těšíme se na spolupráci s ní. 

 

K životním změnám se chystají i další dvě kolegyně – Lenka Pohlodková, krajská koordinátorka 

v Libereckém kraji a Petra Fajfrová, asistentka týmu pro rodinu. 

Z tohoto důvodu hledáme nové kolegy/kolegyně na jejich pracovní pozice. 

 

Hledáte-li smysluplnou práci na částečný úvazek a rád/a byste se připojil/a do našeho týmu, 

pak je tato pracovní nabídka určena právě vám! Neváhejte tedy a napište nám. 

 

Zároveň budeme rádi, budete-li šířit naše pracovní nabídky i mezi návštěvníky/ice vašich 

center. 

ASISTENT/KA VÝKONNÉHO TÝMU – informace k výběrovému řízení ZDE  

KRAJSKÝ/Á KOORDINÁTOR/KA V LIBERECKÉM KRAJI – informace k výběrovému 

řízení ZDE  

Pokud vás některá naše nabídka zaujala, určitě nám pošlete svůj životopis a motivační dopis 

na adresu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

Vzdělávání 
 

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

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202019/201909_VR_asistentka.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202019/201909_VR_KraKo_LBK.pdf
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


 

Kapacita obou seminářů je již naplněna. Další pokračování těchto oblíbených inspirativních 

seminářů plánujeme na prosinec 2019. 

  

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 hned, jak bude vyhlášena Metodika pro rok 2020. Přibližně 

počítáme s realizací v polovině září 2019 v Praze a v Brně. Zatím ani dle nejčerstvější 

informace stále není znám termín vyhlášení, jen máme potvrzen posun vyhlášení dotačního 

programu Rodina, a tedy i příjmu žádostí. 

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

  

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

povinné školní docházky“ – ŘÍJEN 2019, PRAHA 

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

školní docházky otevřeme v říjnu. 

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 3. 10. 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 – 11. 10., 8. 11. a 29. 

11. 2019. Pro přihlášení a více informací pište na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

Uloveno v Síti 
 

 

  

S DÍKY ZA VÝSTIŽNÁ SLOVA SDÍLÍME REAKCI NA SÍŤOVINY 2019/18  

Milé dámy v Síti, 

oddíl o prosazování společných zájmů mě přiměl k pár řádkům. Mrzí mne, že NNO mají ve 

společnosti obraz, jaký mají. Patnáct let jsem v naší neziskovce. Jsem hlavně účetní 

a personalistka, ale znáte to: všichni stejně děláme všechno. Mne to hrozně baví, protože mi to 

dává smysl. 

Dovedu si ale představit, že lidé, kteří si sami nikdy nic  podobného nezkusili, nemají potuchy 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202019/201910_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0iurL3sdYG2SUVzFZo8UJyTyX6DhPQdzQMbC7-VYubpWVXA/viewform
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


 

jak komplikovaně a z různých zdrojů se skládají prostředky na chod organizace. Obdobně 

pozoruji v podnikatelském sektoru, že lidé, kteří si nezkusili podnikat, nechápou problémy 

živnostníků. 

Jen jedna z nás tří, které máme náš spolek, je v něm také zaměstnaná. Roky za minimální 

mzdu. Ochotně bych dala každému reptalovi nahlédnout do účetnictví. Snažím se dělat osvětu 

tohoto typu kdykoli je to možné. Docházím do řídící skupiny komunitního plánování našeho 

Jirkova mnoho let. Máme velmi dobrý vztah s radnicí i ostatními organizacemi ve městě. 

Ale pochybuji o tom, že kdyby nebyly velké zdroje z MPSV apod., že by se organizace dala 

provozovat. Na schůzce na ministerstvu k pokračování mikrojeslí nás nabádaly, abychom měly 

dobré vztahy na městech, až MPSV ukončí podporu, aby města převzala financování. To si 

nedovedu u nás představit, i když na druhou stranu: možné je všechno. 

Letos mi bylo padesát. MC jsem zakládala. Občas mi přijde otázka, jak dlouho ještě, když 

možná budu za chvíli sama babička a musím se tomu smát. O nic nejde, přijdou jiné maminky 

a udělají, co bude třeba. 

Dovoluji si přiložit článek o nás a našich aktivitách, který vyšel minulý měsíc. 

Děkuji vám za vaši práci a přeji pěkné dny. 

Dáša Daňková, Archa 777, z. s. Centrum přátelské celé rodině 

 

  

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

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

7x o škole a vzdělávání 

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. 

Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele. 

Sókratés  

 

 

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. 

Jan Amos Komenský 

 

 

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. 

Nejlepší učitel inspiruje. 

Charles Farrar Browne  

 

Jedna dobrá matka znamená víc než sto učitelů. 

Johann Gottfried Herder  

 

 

Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. 

Mark Twain  

 

 

Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír. 

Jan Masaryk 

 

Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy, zeptali se 

mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem "šťastný". Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni 

https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/dagmar-dankova-poradat-akci-potricate-neni-stejne-jako-poprve-ale-bavi-nas-to-20190703.html


nerozumí životu. 

John Lennon 


