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Milí přátelé v mateřských centrech,  

dnes jsem si „zašla“ pro inspiraci na web svatky.centrum.cz a představte si, že dnes je 

Mezinárodní den nenávisti. Dočteme se: „K mezinárodnímu dni nenávisti mnoho informací 

zřejmě nikde nezískáme. Tento den si připomínají hodně školy, které se prostřednictvím 

svých učitelů snaží žákům vštěpovat, že na nenávisti není nic hezkého ani chvályhodného 

a už vůbec to není věc, za kterou by člověk měl být hrdý.“ 

Ano, nenávist nemůže nikdy přinést něco dobrého, a proto je dobré si to občas připomenout 

a to i doma, v centrech i v komunitách, ve kterých žijeme! 

Mějme se rádi a zkusme občas přemýšlet nad tím, je-li možné „milovat i nepřátele své“! 

Rut 

 

Ptáte se,  

do kdy je možné vyplňovat mezinárodní dotazník k porodnictví? 

Termín je do konce března! Prosíme, šiřte dotazník mezi nejen mezi matky, které 

navštěvují vaše centrum, ale mezi další organizace, se kterými spolupracujete.   

Vyplněním online dotazníku (v češtině) pomůžete odkrýt zásadní problémy a nedostatky 

porodnictví, jak je vnímáte vy. Díky tomu bude možné podniknout kroky ze změnám.   

  

Víte, že  

vyšlo třetí číslo zpravodaje MPSV odboru rodinné politiky a ochrany dětí Rodina? 

První a druhé číslo také visí na webových stránkách MPSV.    

 

FESTIVAL RODINY 

FESTIVAL RODINY – INSPIROMAT  

Jednou za vzácných hodnot, na kterých stavíme v Síti pro rodinu je sdílení. Rozhodli jsme se 

proto, že budeme vybírat z vašich přihlášek do Festivalu rodiny inspirativní příklady vašich 

festivalových akcí.  

Fotosoutěž Ptačí budky a krmítka  

V Křemílku v Křemži vyhlásili fotosoutěž spojenou s výrobou budek a krmítek a sledováním 

života kolem nich. Soutěž je pro širokou veřejnost, pořádaná ve spolupráci se starostou 

Křemže a vyhlášení výsledků proběhne jako festivalová aktivita.  

Přihlaste své programy co nejdříve (přihlášení online) a my budeme rádi sdílet vaše nápady. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbkHSHIpof5iW1xwXCSSy3QVeu58Kcilw8As5C83hwu3Xinw/viewform
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Zpravodaj_3.pdf/7fbd33b3-777d-c8f3-1724-b32d7f03b61a
https://www.mpsv.cz/web/cz/zpravodaj-rodina
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMmHjtozZg5-wgJWtGSQGqvE3gg2lA-lFwlFIyrIogxLOS0Q/viewform


 

PREZIDIUM 

 

ZPRÁVA Z PREZIDIA 12. 3. 2021 

Sešly jsme se online – všechny členky prezidia a projednaly: 

1. Festival rodiny: zejména otázky kolem témat online besed, které bude Síť pro rodinu 

v průběhu Festivalu rodiny pořádat. 

2. Členské příspěvky: dohodly jsme přípravu hlasování o změně výše členského 

příspěvku tak, aby návrh mohl jít koncem května do center. 

3. Strategie 2022 – 2027: rozhodly jsme se pokračovat ve formátu dosavadních tří pilířů 

a aktualizovat ji na dalších 5 let, sejdeme se v dubnu.  

4. Směrnice o přijímání členů: domluvily jsme na postupu revize Směrnice o přijímání členů.  

5. Síťový fond: zahájily jsme práci na zpracování podmínek čerpání ze Síťového fondu, který 

vznikne v případě úspěšnosti projektu Energie rodiny.  

 

PUBLIC RELATIONS 

 

DOPOLEDNE S PROGLASEM  

8. března byla hostem Rádia Proglas Rut Kolínská.  Podařilo se i trochu nastínit dopady 

pandemie na mateřská centra.   

 

FUNDRAISINGOVÉ PŘÍLEŽITOSTI 

 

PROGRAM FLEXI 

MPSV připravuje přes Úřady práce ČR projekt „Podpora forem flexibilního zaměstnávání“ – 

zkráceně Program FLEXI.  Projekt je zaměřený na sdílená pracovní místa a na přenos 

zkušeností mezi generacemi zaměstnanců u zaměstnavatele. Tento program umožní 

podporu pro maminky vracející se na trh práce po RD. Bližší informace budou známy 

pravděpodobně v květnu nebo v červnu tohoto roku.  

 

ODJINUD 

 

SÓLO RODIČE NA TRHU PRÁCE – POTENCIÁL A PŘÍLEŽITOSTI 

Aperio zve na kulatý stůl s odborníky v úterý 23. března 2021 od 9:30 do 12:30 hodin – na 

programu jsou aktuální poznatky, sdílení dobré praxe, diskuze s odborníky.  

Rodina – zpravodaj odboru rodinné politiky a ochrany dětí 

 

https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-03-08-09-00-00/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ0032021_TZ_Flexi.pdf/
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Kulat%C3%BD%20st%C5%AFl_23.3.2021_pozv%C3%A1nka%20a%20program.pdf


SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Z článku Porody ve vlastním sociálním prostředí podle práva: 

Nezapomínejme však i na štěstí počatého dítěte, které má být rozeno a narozeno 

šťastně, nikoli nešťastně, což je morální (a nakonec i právní) odpovědností rodičky. 

Život je rozmanitý, stejně jako my lidé. Těžko všechno a všechny spoutat do jediné 

šablony. 

Ivo Telec 

profesor občanského práva a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu 

Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokát a mezinárodní rozhodce 

 

 

 

https://zdravotnickepravo.info/porody-ve-vlastnim-socialnim-prostredi-podle-prava/

