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Milí přátelé v mateřských centrech,
moc nás těší, že se nám podařilo získat finanční podporu pro projekt Společně
a profesionálně. Budeme vám moci nabídnout vzdělávání šité mateřským centrům na míru.
Věnujte proto pozornost informacím níže.
Dělá nám však starosti příprava členské schůze, protože se dosud nikdo nepřihlásil ani do
prezidia ani do kontrolní komise. Bez obsazení těchto míst, bude ohrožena existence Sítě pro
rodinu, což by bylo škoda. Nemyslíte?
Víme, že jste mnozí velmi vytíženi, ale na druhou stranu, může vaše členství v prezidiu nebo
kontrolní komisi přinést nečekané osvěžení.
Proto neváhejte, těšíme se na vás!
Rut

Víte, že
nás trápí, že se nehlásíte ani do prezidia ani do kontrolní komise Sítě pro rodinu?
Na členské schůzi Sítě pro rodinu bude nutné zvolit prezidium a kontrolní komisi na
další tři roky. Jedná se o příležitost podílet se na směřování Sítě pro rodinu a její
činnosti. Očekávání od zvolených osob nastiňuje popis role člena/členky prezidia a
kontrolní komise.
Víme, že se ve vašich řadách najdou schopné osobnosti, prosíme proto o vaše aktivní zapojení
do činnost Sítě. Všechny, kdo se přihlásí, bychom rádi prezentovali v Síťovinách, připravili jsme
formát pro vaše nominace do prezidia nebo kontrolní komise, prosíme, posílejte je na
adresu: info@sitprorodinu.cz. Vřelé díky!

Ptáte se,
na výsledky soutěže Žena regionu.
A my s velikou radostí gratulujeme Šárce Pravdové z Rodinného centra Mozaika
v Lovosicích, která získala prvenství v Ústeckém kraji.
Na výsledky v dalších krajích se zatím čeká.

Prosazování společných zájmů
Kulatý stůl
Přesunem termínu kulatého stolu k financování NNO na 3. 10. od 10:00 (Karlovo náměstí
1359/1, 128 01 Praha 2) se uvolnila místa určená pro Síť pro rodinu, protože ne všichni
původně přihlášení mohou. Máme tedy 4 volná místa a tak máte-li zájem se jednání u kulatého
stolu zúčastnit, prosíme, přihlaste se do 23. 9. 2019 prostřednictvím přihlášky online.

Vzdělávání
SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ – PROJEKT PRO ZAMĚSTNANCE ČLENSKÝCH MC
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských mateřských
center Sítě pro rodinu a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na
vykonávané pracovní činnosti.
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci MC, kteří mají v centru uzavřenou pracovní
smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ).
V souladu s projektovým záměrem jsme pro vás připravili 80 vzdělávacích akcí, jejichž
realizace bude probíhat od října 2019 do května 2022. Po domluvě s krajskými
koordinátorkami jsme vybrali 8 „vzdělávacích center“ ve městech: České Budějovice, Ústí
nad Labem, Pardubice, Rudná, Brno, Olomouc, Kroměříž a Třebíč. V každém z těchto míst
proběhne během celého období 10 seminářů zaměřených především na měkké a manažerské
dovednosti, IT, účetní, ekonomickou a právní oblast. Tyto oblasti jsme vybrali především na
základě vašich požadavků a přání.
Podmínkou pro zapojení se do projektu je absolvování 7 z nabízených 10 seminářů ve vámi
vybraném městě.
Z jednoho centra může vzdělávací aktivity absolvovat neomezený počet účastníků –
zaměstnanců. Jsme si ale vědomi i toho, že mnoho z vás funguje především na dobrovolnické
bázi. Proto budeme vzdělávací akce pořádat jako otevřené, aby i tyto osoby z center mohly
alespoň některé semináře absolvovat také.
Do středy 18. září 2019 vám vaše krajské koordinátorka zašle formulář, jehož prostřednictvím
se můžete do projektu přihlásit a vzdělávací aktivity absolvovat ZDARMA. V průvodním e-mailu
k formuláři naleznete také další bližší informace. Pro více informací můžete také kontaktovat
manažerku projektu Irenu Přibylovou (irena.pribylova@sitprorodinu.cz) nebo koordinátorku
vzdělávacích aktivit projektu Hanu Šustrovou (hana.sustrova@sitprorodinu.cz).
Těší nás, že můžeme díky tomuto projektu realizovat kvalitní vzdělávací akce blíže vám ve
vašich krajích. Neváhejte tedy a přihlaste se.
KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky“ – ŘÍJEN 2019, PRAHA
Nově připravený kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné

školní docházky otevřeme v říjnu.
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 3. 10. 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 – 11. 10., 8. 11. a 29.
11. 2019. Pro přihlášení a více informací pište na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

Uloveno v Síti
Kniha pro děti od Petry Podzimkové
Že v mateřských centrech vzniká mnoho skvělých věcí, víme všichni :) Krásným důkazem je i
nová knížka pro malé děti od Petry Podzimkové z Mateřského a rodinného centra Vrábče v
Jihočeském kraji. Požádali jsme Petru, aby nám o knížce plné básniček prozradila víc:
Milí čtenáři,
chtěla bych vám představit knížku říkadel a básniček pro nejmenší a jejich rodiče či prarodiče a
další členy domácnosti „Pojď si říkat, pojď si hrát, svět kolem je kamarád“.
Knížku jsem napsala při mateřské dovolené a velký podíl na jejím vzniku měly i zkušenosti
z mateřských a rodinných center. Chtěla jsem svým dětem zábavným způsobem přiblížit okolní
svět, předat znalosti například o dnech v týdnu, ročních obdobích nebo barvách a zpestřit
běžné činnosti, jako je uklízení, čištění zubů, či česání. Věřím, že básničky a říkadla pomohou i
vám k dobré náladě během času tráveného s dětmi. Společný čas je to nejdůležitější, co
můžeme dětem dát.
Mnoho úsměvů přeje Petra Podzimková.
Knížka má své video a webovky https://pojdsirikat.webnode.cz/, kde je možné ji v případě
zájmu i objednat. Vřele doporučujeme do vašich center i do rodin s malými dětmi! ;)
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SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
Od dětství nás učili zacházet s technikou.
Definovat své pocity.
Spoléhat se na tým.
Racionálně řešit veškeré problémy.
Nikdo nám neřekl, že nejlepší způsob, jak osušit slzy, je slíbat je, že nejjistější metoda, jak se
zbavit strachu, je prožít ho, že jediná možnost, jak se dostat dál, je vydat se na cestu.
Naučili jsme se klást otázky. Zapomněli jsme hledat odpovědi.
Iva Procházková

