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Milí přátelé v mateřských centrech,  

letošní zvláštně bouřlivé léto nabízí i příležitosti k inspiraci a to nejen doma, ale i v zahraničí.  

Včera jsem se například zúčastnila předávání sociálního automobilu v Centru D8 v Roudnici 

nad Labem. Auto bude sloužit zejména pro práci v oblasti náhradní rodinné péči. Roudnické 

centrum stále rozšiřuje svoji činnost, ředitelka centra Iveta Fidlerová patří k tahounům, kteří 

mají své sny a hledají cesty, jak je naplnit.  

Uvolnění pandemických opatření umožňuje opět cestování do zahraničí, a tak si pro inspiraci 

můžete zajet na Slovensko nebo do Bosny a Hercegoviny – viz níže. Doporučuji a neváhejte 

využít příležitosti.  

Mějte dny plné nevšedních inspirujících zážitků!   

Rut 

 

Ptáte se,  

zda stále můžete přispívat do veřejné sbírky Centra centrům, kterou Síť pro rodinu 

vyhlásila? 

Sbírka zatím probíhá. Zatím víme o dvou centrech postižených tornádem 25. 6. 2021. – 

Břeclavi a v Moravské Nové Vsi, vybrané peníze by jim mohly pomoci znovu obnovit provoz 

a sloužit komunitě.. Zjišťujeme jejich konkrétní potřeby.  

Číslo účtu u Fio banky: 2000454220/2010 – VS 2021, do zprávy: tornádo 21 

Všem dárcům děkujeme! 

 

Víte, že  

stále sledujeme vývoj pandemie, abychom vás mohli informovat o změnách 

opatření, kterými se musíte řídit.  

Čísla sice začala opět mírně stoupat, ale nic zásadního se nezměnilo. Sice 

nepředpokládáme, že byste pořádali hromadné akce nad 1000 osob (denně), přesto 

upozorňujeme, že od 19. července musí pořadatelé takové akce oznámit místně 

příslušné krajské hygienické stanici. Podrobnosti uvádí Covid portál. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ  

 

KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do 

zahájení povinné školní docházky“ – SRPEN 2021, PRAHA 

https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/prednaskova-cinnost


      

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné 

školní docházky otevřeme v srpnu. 

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 22. 7. 2021 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 – NOVÉ TERMÍNY 

Vypsané termíny srpen: 19. 8. 2021 a 20. 8. 2021 (termíny určené přednostně pro 

absolventy přípravného kurzu) a září: 24. 9. 2021. 

Pro více informací a pro přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na 

irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KE STAVU PORODNICTVÍ V ZEMÍCH V4 S NÁZVEM 

„LÁSKAVO DO ŽIVOTA“  

Na konferenci 23. – 25. 6. 2021 v Martině reprezentovaly Síť pro rodinu Šárka 

Březinová a Lenka Jasanská z Rosa rodinné centrum, z. s., v České Třebové a porodní 

asistentky Jiřina Sekáčová a Petra Řezníčková z Mateřského centra Hvězdička 

v Benešově. Šárka Březinová přibližuje konferenci  

Mezinárodní konference ke stavu porodnictví v zemích V4 s názvem „Láskavo do života“ ve 

slovenském Martině byla věnována výsledkům mapování situace v ČR, SR, PL a Maďarsku, 

do kterého se v každé ze zemí zapojilo okolo 1000 žen. Výsledky ukázaly stále 

nedostatečnou emocionální podporu a péči o ženu, neprovázanost předporodní, porodní 

a poporodní péče. Velmi různé situace v těchto zemích ukazují i na nedodržování 

doporučení WHO (Světová zdravotnická organizace) a nadbytečné zákroky. Velkým, možná 

největším problémem je, až na výjimky, plošný nerespektující přístup k ženě, neznalost žen 

z hlediska jejich práv, porušování Základní listiny práv a svobod a obrovské procento (dle 

průzkumu OSN 40 % dotazovaných) žen zažívá porodnické násilí (takto bylo klasifikováno 

ošetřování poporodních zranění bez dostatečného umrtvení). 

Ukázaly se ovšem i příklady dobré praxe. Některé porodnice v České republice se 

doporučeními WHO řídí, jsou orientované na ženu a dítě, vzdělávají se, podporují vše, na co 

má žena i dítě právo a vytvářejí bezpečné a intimní prostředí pro neopakovatelný zážitek, 

možná ten nejvýznamnější a také nejkrásnější v životě ženy, kterým porod ve výše 

popsaných podmínkách může být. Ovšem mezi většinou porodnic v ČR, a dalších zemích je 

obrovský prostor pro zlepšení. V drtivé většině se jedná o lidský přístup, zastaralé, nefunkční 

postupy a také o nedostatečnou kapacitu a komfort porodních pokojů.  

Dobrá praxe z Maďarska a Polska jsou tak zvané „dětské sestry“, které chodí do rodin po 

porodu. V Polsku je to 8 týdnů po porodu, v Maďarsku do 15 let věku dítěte. Má to veliké 

výhody. Ženy jsou ve svém bezpečném prostředí, sestra během návštěvy vidí všechny děti 

v rodině, zajímá se také o to, jak se cítí žena a má dostatek času se rodině věnovat.  

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/202108_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDg4ex2lBSup8LLfhR12fQiHEmwdlL6ZyJpYZkZPP1ffv9kg/viewform
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


      

Zvláštní kapitolou je otázka porodů v domácím prostředí. Česká ani slovenská Ústava toto 

nepovoluje ani nezakazuje, nicméně pro zdravotníky není legálně možné o ženu po dobu 

porodu v domácím prostředí pečovat. Čímž vzniká mezera v péči o ženu, jelikož před 

porodem a po porodu je možné ženě zdravotní péči v domácích podmínkách poskytovat. 

V Maďarsku jsou porody doma běžné a rodí takto 20% žen. Například ve Velké Británii je 

běžné, že se žena zcela svobodně rozhoduje, kde chce rodit. Polovina volí porody 

v zařízeních a polovina doma. Rizikovost těchto porodů je dle průzkumů stejná, či v 

domácím prostředí je procento rizika menší.  

Na tento mapovací projekt s názvem „Láskovo do života“ (realizovaný Unií mateřských 

center-SR ve spolupráci se Sítí pro rodinu, Mother Nature Association (HR) a Mamy Czas 

(PL)) bude navazovat další projekt, ve kterém budou realizovány konkrétní kroky ke zlepšení 

situace. Konference se účastnily další slovenské organizace: Slovenský Pacient, Happy 

Baby, Union Zdravotná poisťovňa, Zdravotná poisťovňa Dôvera, Všeobecná zdravotná 

poisťovňa, Ženské kruhy. 

 

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI K CESTÁM ZA POZNÁNÍM A SDÍLENÍ MEZINÁRODNÍCH 

ZKUŠENOSTÍ 

Vzhledem k tomu, že se konečně trochu uvolnily možnosti cestovat, zvou kolegyně z Únie 

mateřských centier na Slovensku v rámci mezinárodního projektu Lepší rodiče na dvě 

setkání. Nejprve do Nitry od 9. do 14. srpna 2021 a pak do Bosny a Hercegoviny od 17. 

do 22. září 2021. Veškeré výdaje jsou placeny z projektu.   

Cestování se doporučuje vlakem nebo autem. Podmínky jsou zatím buď očkování, nebo 

negativní PCR test či 180 dní po prodělání covidu. 

Více informací vám podá Jana Sýkorová, ředitelka Únie materských centier, o.z.,  

sjs.sykorka@gmail.com (messenger: janka sykorka sykorova, +421905922552). Prosíme, 

pište jí a v kopii: rut.kolinska@sitprorodinu.cz, abychom měli přehled. 

 

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ  

 

FÓRUM RODINNÉ POLITIKY 7. A 8. ZÁŘÍ 2021 

Registrace na letošní Fórum rodinné politiky je otevřená. MPSV na programu stále pracuje, 

ale už je možné se přihlásit.   

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

3x o inspiraci: 

Na inspiraci nemůžete čekat. Musíte jí pronásledovat s palicí. 

  Jack London 

 

Amatéři sedí a čekají na inspiraci, zbytek nás se prostě zvedne a jde pracovat. 

  Stephen King 

 

Motivace vám pomůže zvládnout den, ale inspirace trvá celý život. 

  Nick Vujicic 

mailto:sjs.sykorka@gmail.com
mailto:rut.kolinska@sitprorodinu.cz
https://www.subscribepage.com/forumrodina2021#XEMfRFSxlOngAMapAnfzZYiImgZSTMQYc

