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Milí přátelé v mateřských centrech,  

žijeme v turbulentní době, ve které se složitě orientujeme a na kterou nejsme ani dost dobře 

připraveni. Mnohé se sice dalo čekat, ale nebylo jasné, kdy trhy začnou reagovat jak na 

důsledky pandemie, tak i na celosvětový vývoj trhu s komoditami potřebnými pro běžný život.   

První znatelný a náhlý zásah trefil trh s energiemi. A bylo by falešně útěšné, kdybychom si 

namlouvali, že se jedná o výjimku. Počítejme proto, že bude hůř. Přesto vnímejme vše 

dobré, co se kolem nás děje – a není toho málo. Podporujme se vzájemně a buďme si 

oporou! 

Nezapomínejme, že za každým mrakem svítí slunce! 

Rut 

 

 

ENERGIE RODINY  

 

INFORMACE K PROJEKTU ENERGIE RODINY  

Krize na energetickém trhu způsobila i kolizi projektu Energie rodiny, který jsme spolu 

s prvním komunitním dodavatelem Kolibřík Energie a.s. v letošním roce postupně rozjížděli.  

Důležité pro všechny, kdo se do projektu zapojili, jsou následující informace: 

1. O klienty, kteří vložili do projektu důvěru a zapojili se, bude postaráno.  

Budou mít rozdílné podmínky, ale všichni budou včas informováni o přesných krocích 

v rámci jejich domácností a budou na ně moci dle své volby reagovat. 

2. Pro jednotlivé zapojené klienty připravena komunikace, aby věděli, co se bude 

dít. Budou informováni prostřednictvím SMS, mailů a jednotlivých vyjádření.  

Ke komunikaci z procesních důvodů, daných legislativou, dojde přibližně do týdne až 

dvou. 

Podrobné informace, které mohou být užitečné částečně i vám, vypracovali Skauti, kteří do 

Skautské energie zapojili desítky tisíce odběrových míst. 

Projekt Energie rodiny patřil k prvním vlaštovkám CSR (Společenská zodpovědnost firem). 

Pokud by nedošlo ke stávající krizi, mohl se stát skvělým příkladem spolupráce byznys 

sektoru ve prospěch neziskových organizací. Věříme, že se ji podaří po odeznění krize 

obnovit. 

Nenechme se odradit nezdarem, který jsme nemohli předvídat, ani ovlivnit. I kdy dlužno říci, 

musíme počítat, že ekonomická situace bude v nejbližších měsících náročná.  

 

https://www.kolibrik-energie.cz/info.html
https://www.skautskaenergie.cz/


Víte, že  

máme poprvé zastoupení v Poslanecké sněmovně PČR kandidátkou, která vzešla 

z mateřského centra?  

V letošních volbách uspěla za Jihomoravský kraj Lenka Knechtová z Tišnovské Studánky. 

Lence gratulujeme a přejeme hodně sil pro zvládání nelehké služby, kterou na svá bedra 

přijala. 

 

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ  

 

SYMPOZION - HRdinové na trhu práce 

25. listopadu 2021 pořádáme sympozion HRdinové na trhu práce v prostorách bývalé 

Truhlárny v Karlíně v Praze 8. 

Se zástupci tuzemských zaměstnavatelů a lidé z HR budeme diskutovat témata spojená s 

trendy v podpoře rodičů s ohledem na pandemii, společenskou odpovědnost a firemní 

kulturu.  

Rodičům, kteří potřebují slaďovat pracovní a soukromý život, už řada firem vychází vstříc. Co 

konkrétně dělají pro to, aby nebyl návrat do pracovního procesu průšvih a nezaměstnanost 

českých žen neklesala do červených čísel  A je vůbec správné prorodinné klima ve firmách 

nazývat benefitem, nebo má jít o běžnou součást firemní kultury?  

Podrobnosti jsou v přípravě, budeme vás informovat. 

 

PŘÍPRAVA NA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 

Pro současné komunální političky a případné zájemkyně o kandidaturu z řad center jsme 

otevřeli projekt, který spočívá jak ve sdílení zkušeností, tak i ve vzdělávání v oblastech 

potřebných pro zapojení do komunální politiky.  

Ze dvou dosavadních setkání vyplynul program na 1. online panelovou diskusi 2. 11. 

2021, od 9:00 do 12:00. Hlavní téma: rozhodování a ke vstupu do komunální politiky, 

příprava a průběh kampaně i bezprostřední situace po úspěšných volbách. Své zkušenosti 

budou sdílet političky, které působí už třetí období: Markéta Khauerová, Ludmila Šimková, 

Irena Žalovičová.  

Připojit do projektu se můžete i nyní, byly bychom však rádi, kdybyste se přihlásili 

prostřednictvím stručného online dotazníku, abychom vás mohli kontaktovat přímo.  

Děkujeme a těšíme se na spolupráci! 

  

VZDĚLÁVÁNÍ  

 

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBZmWwByFRKoS5GW53ZADkRVSUJMuBPfO8GX2NEw9F7KXlRA/viewform


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

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

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

 

Najít krásu ve smutku, naději ve ztrátě a důstojnost v prohře – v tom je skutečné umění 

života. Arthur Miller  

 

Zastavte stresování nad věcmi, které nemůžete ovládat ani měnit. Přemýšlení vede k 

negativním myšlenkám. Buďte vděční a zaměřte se na pozitivní. 

 Ralph Smart 

 

Jsou bolesti, v nichž člověk pouze sám si může pomoci, a silné srdce se chce jen na svou 

sílu spolehnout. 

William Shakespeare 

 

 
 

 

mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz

