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Vítejte u dalších Síťovin, newsletteru Sítě pro rodinu. 

A co že jsme si pro vás v dnešním vydání připravili? 

Naposledy vás vybízíme k vyplnění dotazníku zaměřeného na zpětnou vazbu vás členů na práci Sítě 

pro rodinu. Možnost vyplnit dotazník máte ještě do 30. 9. 2022. 

Dále přinášíme novinky z oblasti vzdělávání, dotačních příležitostí i přímo k námi realizovaným 

projektům.  

Také vám nabízíme prostřednictvím několika fotografií pohled no naší staronové kanceláře a nově 

vybudované učebny v Praze. 

A víte, že i mateřská centra mají svůj mezinárodní den, který je už za dveřmi? 

Přejeme příjemné čtení. 

Tým Sítě pro rodinu 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V ČLENSKÝCH MATEŘSKÝCH CENTRECH 

Ještě do konce září máte možnost zapojit se do dotazníkového šetření a předat nám tak zpětnou 

vazbu a podněty k práci Sítě. 

Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně 15 minut. Prosíme, věnujte mu čas a umožněte nám tak 

zlepšit naše aktivity směrem k vám a zároveň získat aktuální data pro vyjednávání s MPSV. 

Děkujeme! 

A jako malou motivaci tu máme i pět hravých dárkových balíčků pro předškolní děti od našeho 

partnera Think Creative, které po uzavření dotazníkového šetření vylosujeme z vyplněných odpovědí. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ (kód: 69-073-M) 

Zkouška dle zákona 179/2006 Sb. vám umožní získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, 

splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny a založit vlastní 

dětskou skupinu. 

DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ (kód 69-073-M)  

Zkouška určená uchazečům, kteří již získali kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky (kód 69-017-M) a mohou tak absolvovat zkoušku pouze z vybraných (doplňujících) 

odborných kompetencí. 

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ VOLNÉ TERMÍNY ZKOUŠEK JSOU: 20. 10., 21. 10., 11. 11., 25. 11. a 9. 12. 2022.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ_FbCQNOgw3Osp9MVhgNmVWoFrmfoM-10LkMhmJ5awP-oTw/viewform
https://thinkcreative.cz/


ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

(KÓD 69-017-M) 

Zkouška dle zákona 179/2006 Sb. vás opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku 

v denním režimu“. Dále je kvalifikací pro práci v dětských skupinách, v mateřských školách (chůva pro 

dvouleté děti v MŠ) či v mateřských centrech.  

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY ZKOUŠEK JSOU: 21. 10., 25. 11. a 9. 12. 2022 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

V oblasti vzdělávání jsme se pustili do modernizace a přicházíme s několika novinkami.  

Již v průběhu letních měsíců jsme začali pracovat na nových webových stránkách zaměřených na 

vzdělávání. Tyto pro vás spustíme na počátku měsíce října. S tím také souvisí zavedení nového, 

moderního rezervačního systému. S jeho pomocí bude proces rezervace jakékoli vzdělávací aktivity 

uživatelsky jednodušší a přehledný pro každého z vás. 

V tuto chvíli pro vás chystáme plán vzdělávacích aktivit na podzim a zimu. 

Již nyní se můžete těšit na on-line semináře s lektorkou Janou Štrytovou. První webinář na téma 

Dobře si to spočítej I – Kolik? proběhne 17. 10. 2022 v čase 17:00 – 19:00. O měsíc později, v pondělí 

14. 11. 2022 v čase 17:00 - -19:00, je v plánu další webinář na téma Abychom si rozuměli, který je 

zaměřen na motorická a artikulační cvičení.  

Dalšími tématy, kterým se budeme v následujících měsících věnovat, jsou: 

Právní minimum – lektor/právník Mgr. et Mgr. Milan Severa 

Adaptace dětí v dětské skupině – lektorka Lenka Krystková 

Základy Montessori pedagogiky – lektorka Leka Krystková 

Zdravý vývoj dítěte se zaměřením na pohyb – lektorka Lenka Krystková 

Dále připravujeme semináře na témata Efektivní zvládání sociálních sítí a Základy managementu. 

Informace ke všem vzdělávacím akcím, včetně přihlašovacích formulářů, budeme postupně 

zveřejňovat na webu Sítě, FB a od října i na našem novém vzdělávacím webu. 

 

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

Národní dotační titul MPSV Rodina  

Veškeré informace k NDT Rodina pro rok 2023 včetně Metodiky najdete zde. 

Termín přijímání žádostí a otevření aplikace Ok rodina je stanoven na 26. 9. 2022. Příjem žádostí 

bude ukončen 20. 10. 2022. 

ONLINE SEMINÁŘ K METODICE PRO ŽADATELE Z ŘAD MATEŘSKÝCH CENTER 

Online seminář MPSV již proběhl. Pokud jste ho nestihli nebo máte další dotazy na MPSV, můžete 

využít online seminář, který pro vás ve spolupráci s MPSV připravujeme.  Zaměříme se především na 

novinky v Metodice pro rok 2023 s ohledem na žadatele z řad MC. Dále budete mít možnost pokládat 

dotazy a konzultovat vše, co vás zajímá.  

Sledujte naše webové stránky a FB. Termín semináře je, s ohledem na dění na MPSV, stále v jednání. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2023


Grantové řízení ČEZ – Plníme přání  

Charitativní projekt Plníme přání je zaměřen na podporu fyzických osob, které se ocitly v těžké životní 

situaci zejména z důvodu závažné nemoci, úrazu svého nebo rodinného příslušníka. Do grantového 

řízení je doporučí zaměstnanci Skupiny ČEZ nebo Nadace ČEZ a pak je prostřednictvím Interní sítě 

Skupiny ČEZ mohou finančně podpořit. Více informací zde.  

MPSV – Operační program Zaměstnanost plus – Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny 

a mladé dospělé  

Výzva podporuje rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, 

včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; 

modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním 

důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním 

postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče. Více informací 

zde.  

Milión tyčinek  

Česká značka Bombus rozdává Milión tyčinek na komunitní, kulturní, sportovní akce. Chce tím 

podpořit po covidu rozjezd těchto aktivit. Formulář k vyplnění je velmi jednoduchý, nezabere vám 

více než 5 minut vašeho času. Balíčky se objednávají po 100 ks (tyčinka má 15 g) a vyřízení je velmi 

rychlé. Zaplatíte pouze poštovné. Více na www.miliontycinek.cz 

 

PROJEKTY SÍTĚ PRO RODINU 

Rádi bychom vám představili naše nové projekty, jejichž realizace byla zahájena během letních 

prázdnin. 

Projekt „Udržitelná flexibilita organizace“, zkráceně také „UFO“ 

Projekt je zaměřen na zavádění principů funkční pracovní flexibility, managementu 

mateřské/rodičovské dovolené, angažovaného otcovství a rovných příležitostí do praxe 

zaměstnavatelů.  

Mezi hlavní aktivity projektu patří i uspořádání konference, na kterou vás tímto srdečně zveme.  

Konference je naplánována na 1. 12. 2022 v Praze. Bližší informace získáte v dalších Síťovinách. 

Project “Increasing the competencies of Mother Centers workers and implementing the 
new knowledge in the Mother Centers” – ERASMUS+ 

Partnery projektu jsou: Německo - Bundesverband der Mütterzentren, Slovensko - Únia materských 
centier, Slovinsko - Javni zavod Mala ulica - Centerza otroke in druzine v Ljubljani, Maďarsko – Single 
Parents´ Centre 

První zahraniční výjezd v rámci tohoto projektu se uskuteční v prvním listopadovém týdnu (2. - 5. 
11. 2022) a to do slovenské Nitry. Tématem výjezdu je Navýšení dobrovolnické práce a 
dobrovolnictví v českých mateřských centrech. Místo máme pro 5 zájemců. Jakmile budou  známy 
veškeré podrobnosti, budeme vás informovat. Doufáme, že vás program zaujme a rozhodnete se 
vycestovat za novými zážitky a posbírat inspiraci pro svou práci. 

Akademie pro mateřská centra 

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/plnime-prani-2020-110066#infoContent
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-sluzeb-pro-ohrozene-deti-rodiny-a-mlade-dospele-1-?inheritRedirect=false
http://www.miliontycinek.cz/


V rámci projektu Akademie pro Mateřská centra, který podpořila Nadace OSF v rámci programu 

Active Citizens Fund jsme se přehoupli do další fáze. V průběhu září čekají zástupkyně zúčastněných 

center první individuální on-line mentoringy s odborníky na témata, která jim vyšla z provedené 

analýzy potřeb. Každé centrum má absolvovat celkem 20 hodin těchto setkání, během nichž mají za 

úkol co nejefektivněji nastavit další procesní postupy, které je dovedou k naplnění stanovených cílů. 

Nejvíce se členská centra zaměřují na strategické plánování, finanční plánování a manažerské 

dovednosti. 

V pondělí 19. 9. 2022 proběhl pod vedením PharmDr. Lucie Dědkové první z plánovaných workshopů 

v Praze na téma Strategické plánování. Další chystané workshopy nás pak čekají v průběhu října a 

listopadu. Probereme společně témata: Fundraising, Efektivní komunikace a plánováni, Marketingová 

strategie – jak se prodat. V prosinci se pak setkáme společně naposledy. Na tomto setkání 

odprezentují zástupkyně zapojených mateřských center dosažené výsledky a své plány do budoucna.  

Zaujalo vás dění v projektu Akademie pro mateřská centra? V lednu 2023 nabídneme příležitost 

dalším 12 z vás podobný program absolvovat. Pokud už nyní máte dotazy či zájem o zapojení se do 

projektu, kontaktujte jeho koordinátorku Stáňu Koščovou na stanislava.koscova@sitprorodinu.cz. 

 

KANCELÁŘ Sítě pro rodinu v Praze 

Během letních prázdnin jsme se pustili do úprav naší kanceláře v Praze. V červenci proběhl velký úklid 

a třídění dokumentů. V polovině srpna proběhlo malování a v jedné z místností jsme vytvořili malou 

učebnu, jejíž kapacita je 10 - 14 studentů. Místnost lze využít nejen ke vzdělávacím účelům, ale i jako 

prostor pro setkávání týmu Sítě pro rodinu.  

Pokud byste někdy potřebovali uskutečnit jednání či školení v Praze, nabízíme učebnu k využití. 

Podmínky vždy na základě individuální domluvy s naší Aničkou (info@sitprorodinu.cz). 

Náhled našich prostor: 

 

 

 

 

mailto:stanislava.koscova@sitprorodinu.cz
mailto:info@sitprorodinu.cz


10. ŘÍJNA  - MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÝCH CENTER  

Víte o tom, že i mateřská centra mají svůj mezinárodní den, který připadá na 10. října? Pojďme ho 

společně oslavit! 

V letošním roce připadne tento den na pondělí 10. 10. 2022. Během dopoledne se na našem FB 

objeví krátký příspěvek a soutěžní otázka. První tři správné odpovědi získají drobný dárek. 

Chystáte při této příležitosti ve vašem centru nějakou akci? Napište nám o ní. Rádi ji budeme sdílet. 

 

 

VÍTÁME NOVÉ ČLENY! 

Vždy je pro nás radostí přivítat nové členy, ať už zaběhnutá centra či nově vzniklé organizace. Vážíme 
si vaší důvěry a jsme proto moc rádi, že aktuálně nám přibyla 4 nová členská centra!  
Z Jihomoravského kraje mezi nás přišly Rodinné centrum Jasmínka a Dubové lístky, ve Středočeském 
nově vzniklé RC U Marušky a v Ústeckém kraji centrum K.R.A. Litoměřice 

https://rcjasminka.cz/
https://dubovelistky.cz/
https://www.rcumarusky.cz/
http://kra.wz.cz/

