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Milí přátelé v mateřských centrech,
v uplynulých dnech strávila část pracovního týmu na Fóru rodinné politiky v Brně. Těší nás, že
jsme měli příležitost se s některými z vás potkat. Připravujeme pro vás zprávu, abychom vám
Fórum trochu přiblížili. A tak sdílím jen první a základní poselství, které z Fóra vyplynulo:
nejúčinnější podaná ruka je nejblíž potřebným, tedy je třeba se soustředit na podporu činnosti
v komunitě, jako jsou například mateřská centra.
Současná realita je však jiná. Zúčastnila jsem se následně Monitorovacího výboru Operačního
programu zaměstnanost, jehož jsem členkou, a tam byla nastíněna představa
o spolufinancování z Evropských sociálních fondů, která jde opačným směrem. Podotýkám, že
to není názor EU, ale našich představitelů.
Buďme tedy ve střehu a podpořme úsilí všech, kteří se snaží nastalou situaci změnit. Neseďme
nečinně doma!
Rut

Víte, že
se opět mohou přihlašovat firmy k auditu Společnost přátelská rodině?
Přihlásit firmu mohou nejen sami zaměstnavatelé, ale navrhovat je můžete i vy, a to 30. 6. 2019
koordinátorce certifikace SPR Ireně Přibylové: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. Více
informací najdete v tiskové zprávě.

Festival rodiny
FESTIVAL RODINY UŽ JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY!
Moc děkujeme všem centrům, která se do Festivalu rodiny zapojila! Jednotlivé festivalové
události můžete sledovat jak na Facebooku Sítě pro rodinu, tak i na festivalových stránkách
pod záložkou akce mateřských center v ČR.
V sobotu ráno bude ve Studiu 6 před osmou hodinou (cca 7:40) příspěvek ke konání Festivalu
rodiny. Pracujeme na další mediální spolupráci.
Přejeme všem, kdo mají akce ještě před sebou, klidné přípravy a vydařené festivalové
programy.

Vzdělávání
GRAFIKA PRO NEGRAFIKY – seminář 4. 6. v Praze
Kurz Grafika pro negrafiky je určen pro začátečníky, kteří mají chuť si sami udělat letáček,
vizitku, propagační materiál svého MC nebo jen zatraktivnit příspěvky pro sociální sítě. Kurz by
měl sloužit jako praktický úvod do grafické tvorby a je určen pro každého, kdo má chuť osvojit si
základy grafiky pro profesní i osobní účely. Vyzkoušíme si práci s fotografií a společně
vytvoříme leták v programu Canva.com. Nutností je mít s sebou vlastní počítač.
Pod vedením lektorek Ing. Lenky Pohlodkové a Ing. Světlany Brázdové poznáte: obecné
základy grafiky, jak pracovat s barvami a písmy, jak dělat grafiku pro sociální sítě, jak na tvorbu
loga, plakátu, současné grafické trendy, online nástroje zdarma pro grafickou tvorbu a free
programy na tvorbu grafiky.
Na seminář se můžete přihlásit do 29. 5. 2019 ZDE, bližší informace najdete v pozvánce.
BOZP PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY/ICE MATEŘSKÝCH CENTER – 27. 5. v Brně
Školení je určeno vedoucím pracovníkům mateřských center a ostatním vedoucím
zaměstnancům, kteří mají v náplni své práce organizování různých sportovní akcí, výletů,
kroužků a dalších aktivit pro děti a mládež.
Na semináři se seznámíme s možnými riziky při činnostech s dětmi a mládeží a se základními
požadavky prevence rizik, tedy se zajištěním BOZP. Každý účastník/účastnice semináře
absolvuje školení a obdrží osvědčení, na jehož základě lze provádět školení podřízených
zaměstnanců/kyň.
Problematikou BOZP vás provede lektorka Ilona Röderová.
BRNO 27. 5. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlásit se můžete do 20. 5. 2019 ZDE
PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA
Květnový přípravný kurz i veškeré zkouškové termíny vypsané na květen a červen jsou již plně
obsazené.
Na prázdniny pro vás připravujeme další zkouškové termíny a přípravný kurz plánujeme
předběžně na srpen.
V případě zájmu o více informací nebo o absolvování kurzu nebo zkoušky pište
na irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

Projektové příležitosti
SEMINÁŘ K DĚTSKÝM SKUPINÁM
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální
inovace a rovné příležitosti zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 111 OPZ na Podporu vzniku

a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.
Praha 10. 6. 2019
Brno 13. 6. 2019

Odjinud
MENTORING MINERVA 21
Máte zájem se rozvíjet, pracovat systematicky na svém osobním růstu, překonávat své limity a
bariéry, chcete budovat svoji sebedůvěru? Jste ochotni ovlivňovat věci ve prospěch celé
společnosti? Pak se můžete přihlásit do celoročního mentoringového programu, kde vám
bude k dispozici po celý rok osobní průvodce, mentora, který vás bude provázet na cestě za
vaším osobním cílem. Za poplatek 5000,- Kč získáte nejen svého mentora či mentorku, ale také
členské výhody Minerva 21 po celou dobu trvání mentoringu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
Inspirace k reflexi současného dění:
Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce,
zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.
Václav Havel
Tak jako nebudu otrokem, nebudu ani otrokářem. To je moje představa demokracie.
Abraham Lincoln
Místo aby ses snažil být takový nebo makový, staň se tichým obrem, kterým nic nepohne. Nemarni
čas tím, že se budeš snažit dělat dojem na lidi. Pokud se staneš takovým člověkem, který si zaslouží
respekt, budou tě lidé respektovat, aniž by ses o to snažil.
Eidži Jošikawa

