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Milí přátelé v mateřských centrech, 

čas loučení, jakkoliv se nám to často nelíbí, patří k životu. Skvělé je, když beznaděj brzo 

vystřídá naděje z času vítání. Máme radost, že se nám to tak podařilo i v Síti a že žádné místo 

nezůstalo prázdné. 

Shodou okolností na mne na Facebooku vyskočila „chyba“, kterou sdílím místo slova závěrem. 

Zejména začátky se totiž často neobejdou bez chyb a tato působí vlastně velmi pozitivně a 

přínosně. A tak považuji za smysluplné ji sdílet! 

Kéž se dokážeme s vlastmi chybami vypořádat a přijímat je jako osobní posilu! 

Rut 

 

  

 

Víte, že 

 

 

ještě hlasování o změnách ve stanovách Sítě pro rodinu probíhá do 30. 9. 2019? 

Všem, kdo hlasovali, vřele děkujeme! 

Pokud jste ještě nehlasovali, prosíme, učiňte tak po obdržení 3. výzvy k hlasování, 

pošleme ji vzápětí po odeslání Síťovin. Děkujeme! 

 

Ptáte se, 
 

 

proč je nutné se na členskou schůzi 23. 10. 2019 přihlašovat prostřednictvím přihlášky 

online? 

Přihlášením online ušetříte čas sobě i těm, kdo budou u prezence. Prezenci bude možné 

předem připravit, aby vás moc nezdržela. Rozdělit účastnice a účastníky podle krajů a také 

označit, kdo bude dokládat pověřením statutárního orgánu svého centra k hlasování, nebo kdo 

přijde jako host. 

Odměnou vám určitě bude zajímavé setkání s dalšími osobnostmi z center z celé ČR a navíc 

skvělá přednáška MUDr. Martina Jana Stránského. 

 

Pracovní tým Sítě pro rodinu 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx0U-cz7k8wslnrrIlbj9TS6CUFVHzJJGs4SbHZwOi7lH7ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx0U-cz7k8wslnrrIlbj9TS6CUFVHzJJGs4SbHZwOi7lH7ng/viewform


 

UŽ JSME OPĚT KOMPLETNÍ – PERSONÁLNÍ ZMĚNY V SÍTI PRO RODINU   

Jak jsme vás již informovali, došlo v Síti v poslední době k několika personálním změnám. 

Na místo krajské koordinátorky v Moravskoslezském a Olomouckém kraji nastoupila od 1. 9. 

2019 Lucie Milanová. 

Liberecký kraj převezme od 1. 10. 2019 po Lence Pohlodkové krajská koordinátorka 

v Karlovarském a Ústeckém kraji Petra Janatová. Jako jediná krajská koordinátorka tedy 

bude mít v péči mateřská centra ve 3 krajích. Věříme, že změna přispěje i k inovacím práce, 

která bude ve prospěch mateřských center.   

K životní změně se také odhodlala asistentka týmu Petra Fajfrová. Do tajů její práce již 

proniká Anna Horáčková. 

Lence i Petře přejeme na jejich další životní cestě mnoho úspěchů a Aničku vítáme v našem 

týmu a těšíme se na spolupráci s ní! 

 

„Děkuji Síti za všechen čas, po který jsem zde mohla být. Na práci tady a na kolegy budu 

rozhodně ráda vzpomínat a přeji všem členským centrům i všem zaměstnancům Sítě hodně 

síly do dalších let ;) „ 

Petra Fajfrová 

 

„Jsem ráda, že mne Síť přijala do svého týmu a věřím, že naše spolupráce bude všestranně 

přínosná a příjemná. Budu se snažit rychle zorientovat a zapadnout, zúročit své zkušenosti a 

nabírat nové. Tak ať nám to vydrží ;-)!“ 

Anna Horáčková 

 

Vzdělávání 
 

SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ – PROJEKT PRO ZAMĚSTNANCE ČLENSKÝCH MC 

O existenci projektu Společně a profesionálně jsme vás již informovali jak v Síťovinách, tak 

i prostřednictvím krajských koordinátorek. Aby ale byly vaše informace kompletní a měly jste 

jich dostatek pro vaše rozhodování, zda do projektu vstoupit či nikoliv, připravili jsme pro vás 

v členské sekci na webu Sítě pro rodinu záložku věnovanou výhradně tomuto projektu. 

Dozvíte se zde, o co v projektu vlastně jde, kdo se do projektu může zapojit a jaké podmínky 

musí splnit, přehled kurzů v jednotlivých „vzdělávacích centrech“ a najdete zde také všechny 

přihlašovací formuláře a kontakty. 

Často se ptáte, proč není jedním ze „vzdělávacích center“ Praha. Výzva umožňuje místo 

dopadu i místo realizace celou ČR kromě Prahy. Z důvodu dostupnosti a koncepce projektu 

jsme se snažili vyjednat s řídícím orgánem výjimku, ale bohužel nám nebyla udělena. 

Pro více informací můžete kontaktovat nejen svou krajskou koordinátorku, ale i manažerku 

projektu Irenu Přibylovou (irena.pribylova@sitprorodinu.cz) nebo koordinátorku vzdělávacích 

aktivit projektu Hanu Šustrovou (hana.sustrova@sitprorodinu.cz). 

  

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 

mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
mailto:hana.sustrova@sitprorodinu.cz


 

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 – POSLEDNÍ VOLNÝ TERMÍN V ROCE 2019 

Poslední možnost složit zkoušku profesní kvalifikace ještě v tomto roce máte v termínu 29. 11. 

2019. Ostatní termíny jsou již zcela plné. Pro přihlášení a více informací pište 

na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

  

METODIKOU DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA KROK ZA KROKEM – PRAHA, ŘÍJEN 

2019 

Ve spolupráci s MPSV pro vás připravujeme seminář zaměřený na to, jak formálně správně 

napsat a podat projekt do dotačního titulu Rodina. Na semináři se podrobně seznámíme 

s metodikou, budeme se zabývat rozpočtem projektů a vzájemně budeme sdílet praktické 

příklady. 

Realizace semináře je v plánu hned, jak bude zveřejněna Metodika pro rok 2020. Vzhledem 

k tomu, že předpokládané vyhlášení dotačního programu Rodina je stále 15. 

10., domlouváme realizaci semináře na začátek druhé poloviny října, s ohledem na současnou 

kapacitu MPSV v Praze.  

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

 

 

 

 

 

 

Public relations 

 

 

  

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://www.mpsv.cz/cs/36071
https://www.mpsv.cz/cs/36071
https://sitprorodinu.cz/


 

NOMINACE OSOBNOSTI NEZISKOVÉHO SEKTORU PRO ROK 2019. 

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR vyhlašuje každoroční anketu Osobnost 

neziskového sektoru pro rok 2019. Ta je určena současným i bývalým zaměstnancům, 

spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří působí v neziskovém sektoru a přispívají k tvorbě 

silné občanské společnosti. Nezávislá porota vybírá vždy z každého kraje jednu osobnost.  

V mateřských centrech se najde mnoho osobností, které by stálo za to nominovat. A tak se do 

v každém kraji. Bylo by proto dobré se v jednotlivých krajích ve spolupráci s krajskými 

koordinátorkami domluvit a podat jednu nominaci osobnosti se silným příběhem 

spojeným budováním občanské společnosti. Nejedná se o výběr pomocí hlasování jako je 

třeba Žena regionu, ale o vyhodnocení nezávislou porotou, která klade důraz na 

dlouhodobý přínos dané osobnosti a na osobní nasazení nad rámec pracovních 

povinností.  

Inspirujte se z loňského ročníku. http://anno-cr.cz/osobnost-neziskoveho-sektoru-pro-rok-

2018/a. Podrobnosti najdete ve vyhlášení ankety. 

Nominace výrazných osobností z řad mateřských center přispěje ke společnému 

zviditelnění naší společné práce. 

 

  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

 

 

Denisa Machoňová Tichá, Tábor 

  

http://anno-cr.cz/osobnost-neziskoveho-sektoru-pro-rok-2018/a
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