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Milí přátelé v mateřských centrech,
uprostřed horkého léta přinášíme směs informací ze Sítě i spřátelených organizací. Je skvělé,
že je stále co sdílet a že máme stále dost příležitostí se vídat a spolupracovat.
Kéž se pestrobarevné a plodné letní dny stanou bezednou studnicí inspirace pro všední
každodenní život.
Rut

Ptáte se,
DOTAČNÍ PROGRAM RODINA – beseda u kulatého stolu 21. 8. 2019
V rámci spolupráce s MPSV jsme iniciovali besedu u kulatého stolu na téma „Přínos
preventivních programů v mateřských centrech pro rodinu, společnost i stát“.
Beseda proběhne 21. 8. 2019 od 15:00 v budově MPSV na Karlově náměstí v Praze. Měli by
se jí zúčastnit představitelé politického spektra na národní, krajské a místní úrovni a také
odbornici. Za Síť pro rodinu se může zúčastnit 20 osob z mateřských center. Jména máme
dodat MPSV předem.
Prosíme vás proto, pokud máte zájem se zúčastnit, přihlaste se. Chtěli bychom, aby se diskuse
mohlo zúčastnit pestré zastoupení různorodých center. Abychom předešli nedorozuměním,
rozhodli jsme se stanovit kritéria, podle kterých vytvoříme finální seznam, v případě většího
zájmu, než je daná kapacita:
1.
2.
3.
4.
5.

Jedna osoba za jedno MC
Pořadí přihlášení
Zkušenosti s dotačním programem Rodina
Velikost obce
Rozsah činnost

Závaznou online přihlášku, prosíme, vyplňte do 11. 8. 2019 a nejpozději 14. 8. 2019
potvrdíme vaši účast.
Věříme, že diskuse přispěje k lepšímu obrazu o přínosu mateřských center
Rut Kolínská

Víte, že

v Jihomoravském kraji bude působit 7 nových laktačních poradkyň?
Možná již znáte projekt "Laktační kufřík", díky kterému se kojícím maminkám v Jihomoravském
kraji dostane odborné pomoci ve chvíli, kdy nastanou s kojením nějaké problémy. Již v březnu
tohoto roku došlo k předání certifikátů novým vyškoleným laktačním poradkyním. Certifikáty
předala garantka projektu Mgr. Ivana Kuncová z mateřského centra Veselý paleček a pan
Milan Vojta, MBA, M.A., radní pro oblast zdravotnictví Jihomoravského kraje.
Nové laktační poradkyně budou působit v těchto místech: Julie Jelínková v Brně/Brně
venkov, Petra Loučková v Brně/Brně venkov, Veronika Janochová v Blansku a okolí, Věra
Cholasta v Břeclavi a okolí, Michaela Matoušková v Hodoníně a okolí, Ludmila Tvrzová
v Kuřimi a okolí, Alena Haluzová, DiS. v Sokolnici a okolí.
Více informací na tomto odkazu:https://laktacnikufrik.webnode.cz/
Všechna centra v Jihomoravském kraji mohou tuto informaci šířit mezi "své" rodiče a případně
kojícím maminkám kontakt zprostředkovat.

Vzdělávání
KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky“ – SRPEN 2019, PRAHA
Nově připravený kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky otevřeme v srpnu.
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. 8. 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.
ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY
Připravili jsme pro vás nové termíny zkoušek profesní kvalifikace chůva – 22. 8., 23. 8., 6. 9. a
13. 9. 2019. Pro přihlášení a více informací pište na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz.
METODIKOU DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA KROK ZA KROKEM – ZÁŘÍ 2019
Ve spolupráci s MPSV pro vás připravujeme semináře zaměřené na to, jak formálně správně

napsat a podat projekt do dotačního titulu Rodina. Na seminářích se podrobně seznámíme
s metodikou, budeme se zabývat rozpočtem projektů a vzájemně budeme sdílet praktické
příklady.
Realizace seminářů je v plánu na první polovinu září 2019 v Praze a v Brně.
Máte-li o téma zájem, sledujte Síťoviny a naše webové stránky i během srpna.
V ZÁŘÍ SE SEJDEME POD JABLONÍ – seminář 7. 9. 2019 v Brně a 13. 9. 2019 v Praze
Přijměte pozvání na další z řady inspirativních seminářů zaměřených na cvičení rodičů s dětmi.
Pod vedením zkušené a velmi oblíbené lektorky Mgr. Lenky Novákové získáte inspiraci
k tomu, jak uchopit tvorbu hodiny, sestavit hodinu a využít různorodých pomůcek při cvičení
s dětmi.
BRNO 7. 9. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlásit se můžete do 3. 9. 2019 ZDE
PRAHA 13. 9. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlašování probíhá do 9. 9. 2019 ZDE
Irena Přibylová

Uloveno v Síti

Máme pro vás rodinné vstupenky v hodnotě 680 Kč na unikátní Zážitkový festival Dej si
Food!
Máme velkou radost, že jsme vám a návštěvníkům vašich center mohli zajistit rodinné vstupné
ZDARMA na Zážitkový festival Dej si food, který se bude konat v sobotu 17. 8. v přírodním
areálu Šiklův mlýn na Vysočině.
Co vás na Dej si Food čeká?
Každý si přijde na své! Zážitkový food festival je připraven pro každého - děti, dospělé i dříve
narozené. Originální menu od těch nejlepších prodejců, mezi kterými najdete světový i český
street food, jako jsou burgery, waffle, sushi, domácí limonády, mexické taccos, quessadilla,
belgické hranolky, pivní speciály, makronky, grill, palačinky, míchané drinky a mnoho dalšího a
pozor, i hymí speciality!
A co víc? Dobrodružství na vás čeká na každém rohu - tvořivé workshopy pro děti i dospělé,
pravá pikniková a relax zóna, přírodní biotop i aquapark, westernová zvířata, divadelní show,
atrakce Šiklova mlýna.
V případě, že máte o rodinnou vstupenku zájem, vyplňte online přihlášku a do 7 dnů Vám
zašleme rodinnou vstupenku na Váš e-mail zcela zdarma!
Hodnota rodinné vstupenky je 680 CZK a v ceně je vstupné do areálu westernového městečka,
ochutnávky a program ve třech zónách.
Datum konání: 17. 8. 2019
Čas: 10.00 - 22.00
Místo konání: Šiklův mlýn na Vysočině

Odjinud
Pozvánka na kurz: Lektorka předporodní přípravy od APERIO
Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství nyní otevírá registrace do nejnovějšího kurzu na
lektorky předporodní přípravy. Tento oblíbený kurz probíhá již od roku 2006 a díky němu už
byla vyškolena dlouhá řada lektorek předporodní přípravy, kterých ale stále není pro budoucí
maminky k dispozici dostatek.
Proto bychom Vás a maminky ve Vašem mateřském centru rádi o této příležitosti
informovali: Je to ideální příležitost pro ženy, které se chtějí posunout v kariéře, mají určitou

odbornost v oblasti porodů, ale hlavně mají zájem šířit myšlenky přirozeného porodu a respektu
k porodu mezi tu nejdůležitější cílovou skupinu – budoucí rodiče.
Více informací o kurzu naleznete zde. Kurz je zpoplatněný, začíná v říjnu 2019 a probíhá po 3
prodloužené víkendy.
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