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Milí přátelé v mateřských centrech,  

včera „kleknul“ Facebook a dnes práci sabotuje můj počítač, a tak jen doufám, že nic nebude 

bránit nejen mně, ale i vám jít volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

Shodou okolností se 5. 10. 1936 narodil Václav Havel, který zdůrazňoval osobní 

zodpovědnost každého z nás za život nejen naší rodiny, komunity, ale i celého státu. Proto si 

volby nenechme ujít!  

Jít k volbám má letos víc než jindy nepochybný smysl! Šťastnou volbu! 

Rut 

 

 

Víte, že  

pouze 3 poslankyně odpověděly na dotazy, které jsme v rámci grémia střešních 

organizací formulovali před letošními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR? 

Rodinný svaz je nakonec poslal KDU-ČSL, ODS, TOP09, ČSSD a Pirátům (ti poslali alespoň 

volební program). Jejich odpovědi si můžete přečíst na tomto odkaze. Volení programy 

kandidujících stran najdete ve volebním průvodci.cz . 

 

VZDĚLÁVÁNÍ  

 

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY 

https://www.rodinnysvaz.cz/ptali-jsme-se-kandidatu-do-snemovny/
https://www.volebnipruvodce.cz/


Říjnové termíny pro složení zkoušky profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné 

školní docházky jsou obsazeny, ještě je možné se přihlásit na 12. 11. 2021 a 10. 12. 2021. 

Před zkouškou můžete využít i možnosti osobní konzultace. Pro více informací a pro 

přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ  

 

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2021 – 13. ročník  

Na vzniku soutěže Obec přátelská rodině má zásadní podíl Síť pro rodinu (tehdy ještě jako 

Síť mateřských center). V roce 2004 jsme vyhlásili kampaň Společnost přátelská rodině a při 

předávání certifikátů v roce 2006 ministr MPSV Petr Nečas pravil, že by bylo skvělé, kdyby 

i samosprávy vytvářely podmínky přátelské rodinám, a tak jsme patřili k iniciátorům soutěže 

pro obce. Ostatně logo napovídá souvislosti.  

Přiznám se, že o to víc mne těšilo při letošním předávání certifikátů v Lichtenštejnském 

paláci 16. září, že z 15 oceněných obcí přátelských rodinám bylo 10, kde působí mateřská 

centra. A z 15 oceněných obcí přátelských seniorům bylo 8, kde také působí naše centra. Při 

předávání certifikátů představitelé obcí zdůrazňovali důležitost center. Dokonce některá 

ocenění přebíraly ženy původně z center, které dnes působí ve vedení obcí. Například 

starostka Hodkovic nad Mohelkou Markéta Khauerová – na fotografii s certifikáty. 

Vřelé díky všem, kdo ve spolupráci s obcemi vytváříte prostředí, kde se žije dobře rodinám! 

 

 

ULOVENO V SÍTI 

 

SAMA, ALE SILNÁ – MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO SÓLO RODIČE 

V HEŘMÁNKU, PODZIM 2021 

Máme ještě několik volných míst pro tento podzim (říjen - prosinec) v programu Sama, ale 
silná. Je určen pro ženy, které vychovávají děti do 15 ti let samy (nebo převážně samy). 

mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


Hlavním cílem je podpora žen v jejich současné situaci, při hledání dalšího pracovního 
směřování i na cestě k lepšímu sladění práce a rodiny. Program je zdarma a je 
realizovaný pod hlavičkou Aperia v prostorách RC Heřmánek v Olomouci (ale 
účastnicemi jsou ženy z celé Moravy i Čech), a s laskavým vedením Petry Tenglerové 
a Hanky Klicperové.  

 Součástí je 5 celodenních setkání (říjen - prosinec 2021), při kterých kromě podpory 
skupiny mají příležitost se potkat i s mentorkami, které sdílejí zkušenosti ze svých 
pracovních oblastí. 

 Každý žena může čerpat individuální podporu 10 hodin koučování a poradenství podle 
svých potřeb a také individuální podporu od některé z mentorek. 

 Pro usnadnění účasti je možné proplatit jízdné, ubytování a proplacení hlídání dětí 
v době konání workshopů. 

 Více informací marketa.dvorakova@aperio.cz 

Termíny a přihlášení https://aperio.cz/portfolio/sama-ale-silna-proti-diskriminaci-matek-na-
trhu-prace/ 

 

ODJINUD 

PORADNA PRO RODIČE ZDARMA 

Aperio rozšířilo provoz právní a psychologické poradny, která je pro všechny rodiče zdarma. 

Položit dotaz mohou buďto online, telefonicky nebo si domluvit osobní konzultaci. Více 

informací na letáčku. 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Václav Havel (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011)  

V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni.  

Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke 

konkrétnímu člověku. 

Co ještě včera chápalo společenské vědomí jako neslušné, to dnes běžně omlouvá, aby to 

zítra zřejmě přijímalo jako přirozené a pozítří možná dokonce jako příklad slušnosti. 

Úkolem nadcházející éry je radikální obnova lidské odpovědnosti. Naše svědomí musí 

dohnat náš rozum, jinak jsme ztraceni.  

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. 

 

mailto:marketa.dvorakova@aperio.cz
https://aperio.cz/portfolio/sama-ale-silna-proti-diskriminaci-matek-na-trhu-prace/
https://aperio.cz/portfolio/sama-ale-silna-proti-diskriminaci-matek-na-trhu-prace/
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Poradna_pro_rodice_Aperio.pdf

