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Milí přátelé v mateřských centrech, 
před 30 lety na Tři krále mne oslovila na ulici Alena Wagnerová, aby mi předala myšlenku 
mateřských center. Díky vám všem myšlenka nejen pevně zakořenila v českém prostředí, ale 
navíc se rozrostla v bohaté společenství center v různých koutech naší vlasti. Nikdo z nás jsme 
tehdy netušili, že mateřská centra vytvoří u nás nedocenitelné podpůrné zázemí pro prevenci 
rizikových jevů v rodině a ve společnosti. 
A tak jsem si při promýšlení tradiční Tříkrálové zdravice řekla, proč se hrdě nepřihlásit k historii 
mateřských center v České republice. O třicetiletou historii se můžeme opírat všichni bez 
rozdílu délky působení centra. Ostatně je skvělé, že stále přibývají ti, koho know-how 
mateřských center inspiruje. Sounáležitost a sdílení v Síti obohacuje všechny a společně máme 
silnější hlas. Vědomí, že nejsme osamoceni, ale že jsme součástí silného proudu ve 
společnosti, nás navíc může posilovat v tíživých dobách.  
Skláním se před vámi všemi, kdo se podílíte na chodu mateřských center i na životě komunity. 
Chceme se letos zaměřit na větší ocenění přínosu vaší práce v oblasti prevence. 
Mějte putování letošním rokem bez většího klopýtání, plné nevšedních a inspirativních zážitků! 

Rut 

 

 

Víte, že 

 



 

můžete používat logo Sítě pro rodinu nebo „pečeť“ Hrdý člen Sítě pro rodinu na svých 
webových stránkách, ve výroční zprávě či na letácích vašeho centra? 
 
Použitím loga nebo pečetě zviditelníte vaše centrum jako organizaci, která posiluje hodnotu 
rodiny spolu s dalšími členy Sítě pro rodinu. 
  

 

Ptáte se, 
 

 

na strategii Sítě pro rodinu? 
 
Strategie 2018-21 patří k východiskům plánování aktivit pracovního týmu. Na první poradě 
včera 7. 1. 2020 členky týmu i přítomné členky prezidia představily svůj plán, na co se chce 
v letošním roce zaměřit. Podmínky v jednotlivých krajích jsou různé, a tak i zaměření 
jednotlivých krajských koordinátorek se trochu liší, ale stručně shrnuto určitě se zaměříme na 
sounáležitost a spolupráci v Síti, na Festival pro rodinu, na zapojování do komunální politiky 
i na šíření dobré praxe zaměstnavatelů přátelských rodině. Podrobnosti vám jistě sdělí vaše 
krajské koordinátorky. 
Napište nám, na co byste se zaměřili vy? 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/loga/logo_NEW.jpg
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/loga/hrdy_clen.jpg


 

Vzdělávání 
 

 

PSANÍ VÝROČNÍ ZPRÁY NEMUSÍ BÝT NUTNÉ ZLO – SEMINÁŘ 5.2.2020, PRAHA 
 
Máte zájem prezentovat jasně a srozumitelně přínos své práce? Zkuste využít modelu 
Social Reporting Standard jako nástroje transparentnosti. 
Cílem semináře je přijmout psaní výroční zprávy jako příjemnou reflexi své práce, pochopit 
přínos metody Social Reporting standard (SRS) a naučit se zpracovat úkoly dané Metodikou 
MPSV. Mimo jiné se dozvíte jak má podoba takové výroční zprávy vypadat nebo jak výroční 
zprávu využít jako základní nástroj publicity. 
Seminář pod vedením lektorky Rut Kolínské se koná ve středu 5. 2. 2020 od 9:30 do 13:30 
hod. (poté do 15:00 hod. v případě zájmu možná konzultace) na adrese Truhlářská 24, Praha 
1 v kanceláři Sítě pro rodinu. 
  
Přihlásit se na seminář můžete do 27. 1. 2020 pomocí on-line formuláře zde. Bližší informace 
naleznete v přiložené pozvánce. 
 
  
CVIČENÍ S MIMINKY – seminář 7. 2. 2020 v PRAZE 
 
Přijměte pozvání na další z řady inspirativních seminářů zaměřených na cvičení rodičů s dětmi. 
Tentokrát se pod vedením lektorek Mgr. Julie Jelínkové a Mgr. Lenky Novákové zaměříme 
na cvičení s miminky. Během semináře získáte základní informace k psychomotorickému vývoji 
miminek, mnoho inspirace k tomu, jak uchopit tvorbu hodiny, sestavit hodinu a využít 
různorodých pomůcek při cvičení s miminky. V průběhu semináře si také na panence 
vyzkoušíte prakticky jednoduché pohybové aktivity. 
Vlastní panenku s sebou. 
Přihlášky na seminář přijímáme do 31. 1. 2020 prostřednictvím formuláře ZDE. 
Více informací najdete v pozvánce. 
 
  
KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky“ – ÚNOR 2020, PRAHA 
 
Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní 
docházky otevřeme v únoru. 
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 5. 2. 2020 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. 
 
  
ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – TERMÍNY V ROCE 2020 
 
Nejbližší vypsaný zkouškový termín je v pátek 17. ledna 2020. 
Všechny další vypsané termíny zkoušek najdete na www.sitprorodinu.cz. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-1Yg7999Iye_zwt7eDfWkGibm0zRUR41Mn_m2wh2SDWdaQw/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/20200205_Vyrocni%20zprava_pozvanka.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0n6aDPGomSZa7jaOYF6Hxitdj8xe6ILtP2ZKd2s88jLbSWA/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/20200207_Pozvanka_miminka_pohyb_Praha.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/202002_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6qbJ8wTfOb4lUFRPSC-Sqoz4cdsHbfAfKQEZS9oZXdHToZQ/viewform
http://www.sitprorodinu.cz/


 

 

Pro více informací a pro přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou 
na irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 
  
 
VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ 
 
V rámci projektu Společně a profesionálně se můžete vzdělávat po celé republice. Mnoho z vás 
je do projektu zapojených, ostatní se ale můžete zúčastnit i jednotlivých seminářů. Přinášíme 
vám přehled lednových a únorových seminářů. Pokud vás nějaký zaujme, prosím, kontaktujte 
svojí krajskou koordinátorku. 
9. ledna Kroměříž: Marketingový a komunikační mix (Věra Staňková) 
9. ledna Ústí nad Labem: Stres a jeho odstranění (Jeroným Klimeš) 
10. ledna České Budějovice: Specifika řízení NNO (Ingrid Jílková) 
16. ledna Brno: Syndrom vyhoření (Petra Tenglerová) 
16. ledna Třebíč: Vedení a koučink zaměstnanců (Zuzana Dudková) 
23. ledna Třebíč: Komunikace v obtížných situacích (Zuzana Dudková) 
13. února Kroměříž: Stres a jeho odstraňování (Hana Paštěková) 
26. února Pardubice: Vedení a koučink zaměstnanců (Hana Janíková) 
28. února Rudná: Účetní závěrka (Irena Gajdošová) 
  

 

Pracovní tým 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V SÍTI PRO RODINU 
Pro realizaci nového projektu zaměřeného na rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání 
a v rodině a pro rozvíjení firemní spolupráce se Sítí pro rodinu hledáme novou kolegyni nebo 
nového kolegu na pozici Projektová metodička/ Projektový metodik. 
Hledáte-li zajímavou a 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 najdete v inzerátu. 
Neváhejte tedy a napište nám. Své životopisy a motivační dopisy posílejte 
na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 
 
Zároveň budeme rádi, budete-li šířit naší pracovní nabídku i mezi návštěvníky/ice vašich 
center. Děkujeme! 

 

Uloveno v síti 
 

PROSTOR PRO SDÍLENÍ ČLENŮ SÍTĚ PRO RODINU 
 
Rubrika Uloveno v Síti slouží ke sdílení a inspiraci, což patří k obrovským výhodám 
členství v Síti. 

mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/202001_V%C5%98_metodi%C4%8Dka_PoRod.pdf
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


 

Kdo pošle letos první příspěvek? 
 
Většinou posílají příspěvky krajské koordinátorky. Bylo by skvělé, kdybyste své zkušenosti a 
nápady posílali i vy sami.  
Nemusejí to být jen velkolepé nápady, ale často mohou být přínosné drobnosti ze života centra 
– například obohacení programové skladby, nebo způsob oslovování a zapojování 
dobrovolníků, ze zapojování centra do života obce – například pořádání veřejných akcí. Mohou 
to být i negativní zkušenosti, které mohou jiným pomoci vyvarovat se chyb. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Místo citátu statistika 2020 

https://www.facebook.com/sit.pro.rodinu/
http://www.sitprorodinu.cz/
mailto:info@sitprorodinu.cz


 

 
 

  

 



 


