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Milí přátelé v mateřských centrech,
věřím, že naším společným zájmem je dobrá prezentace přínosu činnosti mateřských center.
Jednou z velkých příležitostí je letošní nultý ročník Festivalu rodiny. Mám radost, že některá
centra reagují s nadšením, některá dokonce přihlásila více akcí. V celkovém počtu to však je
málo, a proto vás prosím o součinnost.
Přijměme Festival rodiny jako jedinečnou příležitost, která může přinést skvělé ovoce, pokud se
všichni zapojíme.
Rut

Víte, že
MPSV pořádá Fórum rodinné politiky v Brně?
Program nabízí zajímavé workshopy. Síť pro rodinu organizuje workshop s názvem „Prevence
je lepší než rozpad rodiny“. Věřím, že se podaří podtrhnout podstatnou roli mateřských center.

Festival rodiny
FESTIVAL RODINY – PROSBA O SOUČINNOST
Vřele děkujeme všem, kdo přihlásili své programy v rámci Festivalu rodiny, a také těm,
kdo vyplnili dotazník ke společenské zodpovědnosti mateřských center.
Prosíme i ostatní centra o součinnost. Jak napovídá slávistické heslo: Spolu jsme
silnější!
Festival rodiny je načasován tak, abyste mohli přihlásit vaše aktivity, které běžně v těchto
jarních týdnech děláte. Tedy nic navíc.
Na výsledcích letošního nultého ročníku festivalu závisí i další mediální podpora České televize,
kterou se nám pro letošní rok podařilo zajistit. Letos můžeme počítat s podporou v podobě
reportáží v regionech, prezentací v Sama doma a s maskoty Déčka na Žofíně.
ČT potřebuje seznam nejpozději 30. 4. 2019, aby si mohli včas naplánovat, kam a kdy zavítají
natočit reportáž. Proto vás prosíme, abyste své akce, kterými se připojíte k Festivalu rodiny, co
nejdříve vyplnili v přihlašovacím formuláři online.
Vaše akce zároveň vyvěšujeme na webových stránkách Festivalu

rodiny: www.festivalrodiny.cz.
Stejně tak prosíme, o vyplnění dotazníku, co všechno pro lepší život lidí kolem sebe děláte
v oblasti společenské zodpovědnosti (CSR), abychom mohli ukázat široké veřejnosti, že
mateřská centra se nestarají jen sama o sebe, ale výrazně pomáhají těm, kteří to nejvíce
potřebují. Bez vašich informací to však nezvládneme. Vyplnění není náročné, jedná se o rychlé
zaškrtávání. Mnohokrát děkujme za spolupráci!

Vzdělávání
KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky“ – KVĚTEN 2019, PRAHA
Nově připravený kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky otevřeme v květnu.
Kurz, který cíleně připravuje ke zkoušce profesní kvalifikace je sestaven ze tří celodenních
seminářů, jejichž obsah vychází z kvalifikačního standardu. Semináře vám nejen pomohou
s teoretickou přípravou ke zkoušce, ale také vám pomohou získat sebejistotu pro získání
kvalifikace k výkonu vaší vysněné práce.
Podrobnější informace naleznete v pozvánce.
Přihlášky na kurz přijímáme do 10. 5. 2019 nebo do naplnění kapacity pomocí on-line
formuláře přihlášky (k dispozici ZDE). Do 3 dnů od Vašeho přihlášení do kurzu budete
kontaktováni s dalšími informacemi.
VOLNÉ TERMÍNY ZKOUŠEK PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA
Poslední volný termín v tomto školním roce pro konání zkoušek profesní kvalifikace chůva je 21.
6. 2019. Přihlašovat se můžete na emailu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz.
BOZP PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY/ICE MATEŘSKÝCH CENTER – seminář 20. 5. v Praze
a 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.
PRAHA 20. 5. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlašování probíhá do 13. 5. 2019 ZDE
BRNO 27. 5. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlásit se můžete do 20. 5. 2019 ZDE

Dotační program Rodina

SEMINÁŘ K DOTAČNÍMU PROGRAMU „RODINA“
Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na seminář k dotačnímu programu pro poskytování
dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny.
A to 3. 6. 2019 od 10 do 14 hodin v zasedací místnosti České správy sociální zabezpečení,
Křížová 25, Praha 5.
MPSV organizuje seminář především proto, aby mělo zpětnou vazbu od žadatelů.
Přihlášení je možné pouze prostřednictvím online dotazníku.

Legislativa
VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A ODPOVĚDNOST ZA ZÁPISY
Mezi povinnosti spolků patří i aktualizace zápisu ve veřejném rejstříku. Posíláme odkazy,
kde můžete najít potřebné informace, co je nezbytné.
Od 1. ledna 2014 se občanská sdružení vzniklá podle dosavadních právních předpisů
považují za spolky podle NOZ (§ 3045 odst. 1 NOZ). Zápis a změny spolku se provádějí
u příslušného rejstříkového soudu – krajský soud, v jehož obvodu má spolek své sídlo (§
75 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., ve spojení s § 85 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů).
Pro návrh na zápis (a to jak prvozápis, tak změnu zapsaných údajů či výmaz) je třeba použít
elektronický formulář zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 18
zákona č. 304/2013 Sb. a § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.); příslušný inteligentní
formulář je dostupný konkrétně zde. Vyplněný formulář lze podat buď v elektronické podobě
s uznávaným elektronickým podpisem, nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (§
22 zákona č. 304/2013 Sb.), a to příslušnému rejstříkovému soudu.
Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku
zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem (§ 19
zákona č. 304/2013 Sb.). Rozsah požadovaných příloh vyplývá ze zákona č. 304/2013
Sb., orientační seznam těchto příloh pro spolky je k dispozici zde (nebo při vstupu z úvodní
stránky lze nalézt příslušný odkaz na stránce, která se otevře po zadání „podání do veřejného
rejstříku“, před zadáním „inteligentní formulář“).
SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady.
John C. Maxwell

