
SÍŤOVINY         

24/2021  
 

Milí přátelé v mateřských centrech,  

předpokládám, že si všichni přejeme, aby pandemie konečně přestala diktovat podmínky 

našim životům. Současné bytí se nám může jevit jako přežívání. Přesto můžeme přítomný 

stav přijímat jako výzvu k hledání nezaběhaných cest, nových příležitostí ke změnám, které 

jsme si dříve nedovedli představit. Často se zastavím v údivu nad škálou možností, které se 

nabízejí, a říkám si, proč nezkusit něco jiného, proč se šidit o netušené dobrodružství, které 

s tím může být spojeno? 

Ostatně i otevření prvního mateřského centra vlastně byl skok do neznáma. A viděno dnešní 

situací skok se vyplatil a přinesl mnohá dobrodružství vám všem.     

Proto díky, že se střemhlav a s odvahou pouštíte do neprobádaných končin!  

Rut 

P. S. Při pohledu na dnešní vysoké číslo počtu osob s nově prokázaným onemocněním 

COVID-19 lze očekávat, že dojde ke změnám opatření. Situaci sledujeme, dáme případně 

vědět.  

 

ZMĚNY V SÍTI PRO RODINU 

HLASOVÁNÍ PER ROLLAM  

Čekají nás dvě důležitá hlasování, která přijdou ve zvláštním e-mailu. A sice o zvýšení 

členského příspěvku a o změně stanov. Jedná se o důležitá rozhodnutí, která ovlivní další 

působení Sítě pro rodinu. Proto bude záležet na hlase každého člena.   

 

Víte, že  

můžeme mít radost, že do koaliční smlouvy nastupující vlády se docela dobře podařilo 

dostat i téma rodiny?  

Počítáme, že se pak objeví i v programovém prohlášení vlády, a  tedy se otevře prostor 

k dalšímu vyjednávání v oblasti prevence.  

 

POSILUJEME HODNOTU RODINY  

HRDINOVÉ NA TRHU PRÁCE  

Tradiční sympozion – letos pod názvem HRdinové na trhu práce – jsme tentokrát zaměřili 

na témata spojená s trendy v podpoře rodičů s ohledem na pandemii, společenskou 

odpovědnost a firemní kulturu.  

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/SPOLU-PirSTAN-KOALICNI-SMLOUVA.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kkX48vqeTacmfu9KbObizS-cxRJFHn0q/view


Pozvaní hosté naznačují pestrou a inspirativní diskuzi. A tak se neváhejte registrovat 

prostřednictvím online formuláře. Kapacita prostor je omezena. 

Těšíme se na setkání s vámi 25. listopadu 2021 v prostorách Truhlárny v Karlíně v Praze 

8. 

Lenka Lenochová, manažerka projektu PoRod (Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro 

firmy, ale i rodiče)   

   

 

 

KONFERENCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST (K)ROK RODINY 2021 18. 11. 9:00 – 

14:00 

Letos organizujeme již 4. ročník osvětové konference pro širokou veřejnost (K)rok 

rodiny. Letos se akce uskuteční tzv. hybridní formou, tedy se můžete zúčastnit fyzicky 

v Sále zastupitelstva Jihočeského kraje, ale i online. Na online verzi prosíme registraci.  

Budeme rádi za rozeslání pozvánky v rámci vašich center. Na všechny účastníky se těšíme! 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na hana.sustrova@sitprorodinu.cz . 

Hana Šustrová, krajská koordinátorka v Jihočeském kraji 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmazI8glV2sGPBuBxC8w5SlzRxismgW5CwCoiij-yZMSXLQw/viewform
http://www.eventroom.cz/truhlarna/index.html
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/konference%20(K)rok%20rodiny%20(7).pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/konference%20(K)rok%20rodiny%20(7).pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe104SZzp9UiOzmRx34gVgUgmJ9DnBMo-MGktti_DKE_2yzyw/viewform
mailto:hana.sustrova@sitprorodinu.cz


VZDĚLÁVÁNÍ  

 

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO CHŮVY 

Připravili jsme pro vás kurz první pomoci u dětí. Kurz je zaměřen na všeobecné postupy a to 
nejen na samotnou resuscitaci, ale především na celkové zvládnutí situace a procvičení život 
zachraňujících dovedností. Na kurzu se naučíte to, co by měl umět každý – co dělat, když 
jde někomu o život. Aktuální termín je v pátek 3. 12. 2021 od 9:30 do 14:00 hod v Praze. 

Více informací ke kurzu najdete v pozvánce. Přihlásit se na kurz můžete zde. 

 

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY 

Poslední letošní termín pro složení zkoušky profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení 

povinné školní docházky je vypsán na 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. 

 

ULOVENO V SÍTI 

 

PROSBA O PODPORU HLASOVÁNÍM  

Naše členské centrum DOMEČEK SEVER v Hradci Králové má šanci získat podporu 

z programu ČSOB pomáhá regionům. Chybí jim 32 hlasů!  

Prosíme tedy, podpořte jejich projekt  DOMEČEK PRO PŘEDŠKOLÁKY online hlasováním 

a potvrzením vašeho hlasování na e-mailu, který vám následně pošlou.   

Hlasovat z jedné adresy lze jen jednou a to do 22. 11. 2021.  

Děkujeme za sounáležitost! 

 

ODJINUD 

 

POUKÁZKY PRO SAMOŽIVITELKY A SAMOŽIVITELE NA NÁKUP V ALZE 

 

Stále zbývá pár poukázek volných - centra, která ještě nezapojila žádnou samoživitelku - 

vyplňte formulář, dokud je čas :-)!  

Alza nabídla prostřednictvím Nory Fridrichové poukázky na nákup za 1.000,- Kč (platné do 

konce roku 2021) pro samoživitelky a samoživitele, a to za podmínky, že každý dostane jen 

jednu poukázku, aby se dostalo na co nejvíce lidí. 

A tak se na vás obracíme, pokud máte ve svém okolí potřebné samoživitelky a samoživitele, 

vyplňte online formulář s potřebnými daty. Jedná se o 100 kusů poukázek, proto neváhejte 

s vyplněním. 

Poukázka přijde elektronicky, proto je také potřeba jejich e-mail. Pokud by s tím někdo mohl 

mít problém, prosíme o součinnost. 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/211203_Pozvanka_1.pomoc_Praha.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEn2y7xbh3L-8UdDrrkkKGHlZ16DaceS8zs6z-TNcHnMelgg/viewform
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1721-domecek-pro-predskolaky
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecuNp_kA1vj8pPEXhzezfmN9THzDvqyCV4MTDhkM2brkHYYA/viewform


Věříme, že poukázka může pomoci s nákupem vánočních dárků. Děkujeme všem, kdo se na 

této pomoci podílíte! 

 

 

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Inspirace ze studijní cesty – mateřské centrum Nevedko v Ružomberoku sídlí v domě 

pojmenovaném po norském prozaikovi, dramatikovi a básníkovi, který podpořil Slováky 

v jejich obraně proto pomaďaršťování. Citát starý přes sto let zůstal dodnes aktuální.  

  

 

 

 
 


