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Milí přátelé v mateřských centrech, 

během včerejšího setkání s paní ministryní Janou Maláčovou jsem si uvědomila, jak důležitou 

roli sehrává ve vztazích vzájemná důvěra a jak snadné je ji ztratit. Bez vzájemné důvěry se 

neobejdeme v přátelských a partnerských vztazích, ani v rodině, ale ani ve vztazích 

v zaměstnání a ve spolupráci s dalšími organizacemi. Ostatně bez důvěry se neobejdeme ani 

v Síti pro rodinu, a to jak v pracovním týmu, tak i mezi členy. 

Důvěra neznamená slepou víru, ne nadarmo se říká: „Důvěřuj, ale prověřuj“. A tak je vždy 

dobré se ujistit, jak se věci mají. 

Těší mne, že mi paní Maláčová včera potvrdila, že počítá se svojí účastí na členské schůzi Síti 

pro rodinu 23. 10. 2019. 

Zdravím s přáním otevřenosti, bez které se důvěra neobejde. 

Rut 

 

 

Víte, že 

 

 

Síť pro rodinu je pravidelně zvaným hostem Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a 

národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR? 

Účast na jednání komise, které bývá přibližně jednou do měsíce, přináší příležitost osobního 

setkání s poslanci a poslankyněmi (členy komise) i se zvanými představiteli ministerstev 

a osobnostmi z řad odborníků na tematiku spojenou s životem rodin.  Máme také možnost 

vyslovit svůj názor nebo přednést téma k diskusi. 

Informace ze včerejšího jednání (3. 9. 2019) přinášíme níže. 

 

Ptáte se, 
 

 

na změny ve stanovách.  

V první řadě bylo potřeba upravit v kontextu nové strategie účel a předmět činnosti. Dále na 

základě připomínek z vašich řad byla upravena změna volby prezidia, vložena možnost stanovit 

konání náhradní členské schůze a upraveno bylo i kvórum pro usnášeníschopnost na členské 

schůzi. Ostatními drobnými úpravami pracovní skupina dopilovala text, ale neměnila obsah. 

 

Prosazování společných zájmů 

 



 

Kulatý stůl 

Kulatý stůl k financování NNO je nyní naplánován na 3. 10. od 10:00 v budově MPSV na 

Karlově náměstí v Praze. Vzhledem ke snaze oslovit co nejvíce poslanců a poslankyň 

omezilo MPSV počet osob ze Sítě pro rodinu na 15. Nejprve oslovíme všechny, kdo se přihlásili 

na termín 21. 8. a pak otevřeme další kolo přihlašování. Naším cílem je zastoupení širokého 

spektra center od nejmenší po největší, která působí v obcích různých velikostí a která mají 

zkušenosti s dotačním programem. 

  

Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny 

Na jednání 3. 9. 2019 se probíraly 2 body, a sice návrhy změny v koncepci rodinné politiky 

MPSV a rodičovský příspěvek. Změny, které jsou v podobě pro jednání vlády: 

1. Zálohované výživné – absencí výživného u nízkopříjmových samoživitelů 

a samoživitelek trpí především děti, stát by měl mít povinnost se o ně postarat 

a výživné pak získat od dlužníků, návrhy sankcí pro neplatiče – v gesci ministerstva 

spravedlnosti. 

2. Navýšení rodičovského příspěvku na 300.000,- Kč 

3. Řešení absence zařízení péče o předškolní děti – v novele zákona o dětských 

skupinách se plánuje sjednocení terminologie, tedy přejmenování mikrojesllí 

a dětských skupin na JESLE. Zajímal by nás váš názor. 

4. Work-life balance – podmínky pro sdílené úvazky a dotace pro zaměstnavatele, kteří je 

nabízejí v praxi. 

5. Strategie přípravy na stárnutí – snižovat rozdíly mezi důchody žen a mužů (v současné 

době dostávají ženy o 1/5 méně než muži). 

Cílem všech návrhů změn je především zlepšení života rodin a posílení porodnosti. 

Prezentace návrhů k rodičovským přídavkům se týkala především sjednocení mateřských 

a rodičovských dávek. Mělo by se jednat o náhradu ušlé mzdy.   

V bodu různé jsem prezentovala Festival rodiny a domluvila případné zaštítění pro příští rok. 

  

Dotační program Rodina 

Sledujeme situaci kolem termínu vyhlášení dotačního programu Rodina. Z dnešního jednání se 

zastupující ředitelkou Jiřinou Kunáškovou vyplývá, že MPSV dělá vše pro to, aby byl 

vyhlášen  1. 10., ve hře jsou nyní technické úpravy aplikace. Podle toho, jak se to podaří 

zvládnout, bude teprve možné připravit ve spolupráci s MPSV seminář pro centra, která budou 

žádat. Jakmile budeme znát něco nového, hned se ozveme. 

 

Vzdělávání 
 

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. 

 

Odjinud 

 

 

  

PŘEDSTAVENÍ UNIKÁTNÍ MOBILNÍ APLIKACE BRIGHT SKY CZ 

  

Obdržela jsem osobní pozvánku na prezentaci unikátní mobilní aplikace pro oběti 

domácího násilí. Dostala jsem svolení šířit ji mezi zájemce vašich řad, kteří se tématikou 

domácího násilí zabývají. Prezentace bude rovněž vysílána živě online – viz níže.  Rut 

 

Text pozvánky: 

Víte, že podle statistik zažívá násilí v Česku každá třetí žena? Možná je to vaše kolegyně, 

kamarádka nebo sestřenice. Oběťmi jsou i muži a problém se nevyhýbá ani stejnopohlavním 

párům. 

Mnoho lidí, kteří se v násilných vztazích nacházejí, své trápení roky tají. Pomoc vyhledá 

pouhých 8 procent z nich. A to všechno dopadá i na děti, které v takovém prostředí vyrůstají. 

Násilí v rodině zažívá v Česku přes 170 000 dětí. 

Teď to ale společně můžeme změnit. 

Přijměte pozvání na představení unikátní mobilní aplikace Bright Sky CZ, která vzešla ze 

spolupráce Nadace Vodafone s organizací ROSA – Centrum pro ženy, z.s., Ministerstvem 

vnitra ČR a Policií ČR. 

Dozvíte se: 

 jak poznat, že se já nebo někdo z mých blízkých nachází v násilném vztahu 

 kam se obrátit a kde vyhledat bezplatnou pomoc 

 na co nezapomenout při odchodu z násilného vztahu 

…a mnoho dalšího. 

Rádi vás přivítáme na workshopu 

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
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey


 

KDY: 27. září od 9 hodin 

KDE: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7 

Svoji účast prosím potvrďte co nejdříve, nejpozději do 20. září. Počet míst je omezený. 

Sledovat nás můžete v daný den i živě na stránkách www.nadacevodafone.cz. 

Každý má právo na bezpečný vztah beze strachu. 

Realizační tým Bright Sky CZ 

POTVRDIT ÚČAST 

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

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

5x o důvěře 

Nejen v životě jednotlivců, nýbrž i v životě národů je vzájemná důvěra základem společné 

práce a společných úspěchů. 

Konrad Adenauer 

Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! 

Josef Čapek 

Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme důvěřovat, ale nikdy těm, kteří byli mocí 

donuceni nebo lstí získání. 

Jan Amos Komenský 

V lidské společnosti shledáváme tři hlavní příčiny sporů. První je soutěžení, druhá nedůvěra a 

třetí touha po slávě. 

Thomas Hobbes 

Důvěra je jako velmi jemná květinka - dlouho jí trvá, než rozkvete a snadno se zašlápne. 

Manfred de Vries 

 

  

 

http://www.nadacevodafone.cz/
https://nadacevodafone.attendu.cz/c/z3CZg54t00S6E1ZpCGAM/IlioaJpY8CQgnj44PgCP

