
 

 

 

SÍŤOVINY  
23/2019  

 

Milí přátelé v mateřských centrech, 

za dva týdny se nabízí jedinečná příležitost ke společnému setkání na členské schůzi Sítě pro 

rodinu 23. 10. 2019. 

Máme radost, že se nám podařilo kromě nezbytného jednání zajistit i odměnu v podobě skvělé 

přednášky MUDr. Martina Jana Stránského na téma dopadů moderní technologie na lidský 

mozek a na lidskou budoucnost (odkaz na rozhovor s Lucií Výbornou v Radiožurnále). 

Pokud jste se ještě nepřihlásili, prosíme, učiňte tak co nejdříve prostřednictvím přihlášky 

online, usnadníte nám přípravné práce. Děkujeme! 

Těšíme se na společný smysluplně strávený čas! 

Rut 

 

  

 

Víte, že 

 

 

od 1. 10. 2019 platí nové stanovy Sítě pro rodinu? 

Ano, díky všem kdo hlasovali, se podařilo odsouhlasit změny ve stanovách sítě pro 

rodinu! 

Nové znění najdete na webových stránkách Sítě pro rodinu.  

 

Ptáte se, 
 

 

jak dopadl kulatý stůl MPSV na téma Přínos preventivních programů v mateřských centrech 

pro rodinu, společnost i stát? 

Naši původní představu, se kterou jsme besedu iniciovali, a sice že se budou účastnit 

především ti, kdo rozhodují o finančních tocích státního rozpočtu, se nepodařilo naplnit. 

Setkání se nakonec odehrávalo více méně v duchu „přesvědčování přesvědčených“. Přesto 

vyplynula jedna zásadní myšlenka, totiž nutnost táhnout společně za jeden provaz, netříštit síly 

do jednotlivých bojůvek. Proto jsme iniciovali setkání střešních organizací k promyšlení 

společné strategie.  

https://radiozurnal.rozhlas.cz/pozor-iq-deti-se-snizuje-a-mohou-za-socialni-site-varuje-odbornik-na-lidsky-7952673?fbclid=IwAR1qSb6BqIWywppOqwOax4p9g2mG2k6CNlbnLSaASrMntGXUbJr98ADgIaA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx0U-cz7k8wslnrrIlbj9TS6CUFVHzJJGs4SbHZwOi7lH7ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx0U-cz7k8wslnrrIlbj9TS6CUFVHzJJGs4SbHZwOi7lH7ng/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/dokumenty%20S%C3%ADt%C4%9B%20pro%20rodinu/191001_Sit%20pro%20rodinu_stanovy.pdf


 

Fundraisingové příležitosti 
 

 

VÝZVA MŠMT 

MŠMT projednalo a dne 18. září 2019 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi 

a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2020 (dále jen 

Programy).  Podpora pomocí Programů bude zaměřena především na pravidelné a 

dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a 

aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO 

pracujících s dětmi a mládeží. 

Odkaz na výzvu: http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-2020-

2?lang=1&ref=m&source=email 

Termín podání: do 31. 10. 2019 

 

Spolu pro mateřská centra 

 

 

KNIHY Z GRADY NYNÍ PRO SÍŤ PRO RODINU VÝHODNĚJI 

Nakladatelský dům GRADA ve spolupráci se Sítí pro rodinu si pro vás připravil 20 % 

slevu na všechny tituly z oblasti výtvarných technik a umění. 

V nakladatelském domě GRADA si naše čtenáře hýčkáme. Vybíráme pro vás ty nejlepší 

autory, skvělá témata, vyhlášené odborníky a šikovné ilustrátory. S knihami od nás se pobavíte, 

poučíte i vzděláte, ať jste na světě chvilku, nebo již drahně let. 

GRADA byla dlouho synonymem pouze pro odbornou literaturu. Vybudovali jsme si pozici 

nakladatelství, z jehož produkce vycházejí kvalitní odborné knihy od předních českých 

i zahraničních autorit. To se ale v posledních letech změnilo a v současnosti u nás najdete 

i populárně naučnou literaturu, beletrii, či dětské knížky.  

Nakladatelský dům GRADA přináší všem členům Sítě pro rodinu speciální slevu 20 % na knihy 

z oblasti výtvarných technik a umění. Stačí kliknout zde. 

Budeme rádi, pokud si v mateřských centrech budete podle našich knih vyrábět eko panenky, 

batikovat trička, nebo vyrábět mýdla. 

Jak na to? 

Slevový kód „PRORODINU“ uveďte při své objednávce do políčka „vložte slevový kupon nebo 

poukaz“ a potvrďte. V tu chvíli se vám odečte 20 % z vašeho nákupu. Sleva je platná pouze na 

e shopu www.grada.cz . Slevy nelze sčítat. 

  

 

Public relations 

 

 

  

http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-2020-2?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-2020-2?lang=1&ref=m&source=email
https://www.grada.cz/vytvarne-techniky-umeni/
http://www.grada.cz/


 

  

MATEŘSKÁ CENTRA POSILUJÍ VZÁJEMNOST 

Pod tímto titulkem najdete rozhovor s Rut Kolínskou v říjnovém čísle časopisu Regenerace. 

  

MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÝCH CENTER 10. 10. 2019 

V časech, kdy jsme v mezinárodní síti mateřských center MINE promýšleli, jak zviditelnit 

mateřská centra v Evropě, vznikl nápad stanovit 10. 10. jako neformální mezinárodní den 

mateřských center. Domluvili jsme se, že každý rok bude prezentovaná jedna země. Česká 

republika se prezentovala 2012. Postupně však entusiasmus opadal, až iniciativa 

„usnula“.  Jediní, kdo si mezinárodní den MC každoročně připomínají, jsou mateřská centra na 

Slovensku. Věřím, že se nám díky společnému mezinárodnímu projektu z programu Erasmus+, 

který odstartoval v září, podaří myšlenku mezinárodního dne MC oprášit. 

Letos si alespoň můžeme připomenout, že jsme součástí celoevropského hnutí MC, a to 

například  zmínkou ze Slovenska.   

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

 

Je málo takových, kteří se dívají vlastníma očima a cítí vlastním srdcem. 

Na jejich síle bude záležet, zda lidi znovu klesnou do otupělosti, 

kterou oslepené davy zjevně dnes považují za cíl. 

Albert Einstein 
 

  

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Media/%C4%8Dl%C3%A1nky%20a%20med.%20v%C3%BDstupy/Regenerace_Rut%20Kolinska.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=8sLWb0WJlQI&fbclid=IwAR2LYCZMl6NXtnbd_9SX1ffD84q73VBCy9kbzfXftcfsxxqkB3DW1JBe2rA
https://www.facebook.com/sit.pro.rodinu/
http://www.sitprorodinu.cz/
mailto:info@sitprorodinu.cz


 


