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Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

nastal volební čas. Komunální volby jsou stejně důležité, ne-li důležitější, jako volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  Pro mateřská centra se jedná o nejbližší partnery, se 

kterými bezprostředně spolupracujete. 

Přesto, že ve zprávách slyším, že letos kandiduje o 17 000 kandidátů/ek méně než 

v předchozích volbách, počet kandidátek z vašich řad se stále rozšiřuje. Vaše nasazení ve mně 

vzbuzuje naději do budoucna. Díky vám, kandidujícím, je šance na změnu politiky na komunální 

úrovni a pak bude též šance na změnu v krajích i celorepublikově. Za to vám patří obrovské 

poděkování! 

 

Myslím nejen na všechny kandidující, ale i na ty, kteří budou volit. Přeji všem dobrou volbu! 

 

  

Rut 

 

  

P. S. Hned po volbách, bychom chtěli zmapovat výsledky voleb. A tak se na vás obrátíme se 

stručným dotazníkem. 

    

  

 

Víte, že... 
 

 

včera, 3. října, se sešly představitelky začínajících mateřských center na společné 

intervizi? 

 

Prošly jsme společně v kostce know-how MC v ČR, sdílely zkušenosti a bavily se o roli Sítě pro 

rodinu i o spolupráci v Síti. 

Z bohaté diskuse vyplynulo, že mnohá témata si zaslouží samostatný seminář. V každém 

případě plánujeme aktualizovat systém poradenství na webových stránkách Sítě pro rodinu. 

 

Ptáte se 

 

co je to Giving Tuesday a kdy se letos slaví? 

 



 

Giving Tuesday, největší celosvětový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat 

a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý 

následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday 

připadá na úterý 27. listopadu 2018, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci. 

 

V úterý jsme se zúčastnili konference z dílny Asociace společenské odpovědnosti, na které 

vystoupil i zakladatel akce Giving Tuesday, Henry Timms. 

 

Vzdělávání 
 

 

ŘÍJNOVÉ TERMÍNY ZKOUŠEK PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA 

 

V říjnu jsou ještě otevřené dva zkouškové termíny: 19. 10. a 20. 10. 2018. 

Pro více informací nebo přihlášení pište na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

 

                                                                                Irena Přibylová, koordinátorka vzdělávání 

  

 

Fundraisingové příležitosti 
 

 

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME – program Tesco 

Víte, jak zlepšit místo, ve kterém bydlíte? Můžete se zúčastnit programu Vy rozhodujete, my 

pomáháme. Tesco rozděluje 5 040 000 korun 270 organizacím po celém Česku, aby podpořilo 

projekty, které pomáhají místním komunitám. 

Vyhlášení programu 8. 10., příjem přihlášek do 16. 11. 2018. 

 

Uloveno v Síti 
 

RODIČE DĚTI A INTERNET 

 

Pod tímto názvem se skrývá „maraton“ seminářů a workshopů 24. 11. 2019 od 9:00 d 16:00 

v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Své téma najdou rodiče jak malých, tak i 

velkých dětí.  Více se dozvíte z letáku. 

 

https://www.giving-tuesday.cz/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/918/letosni-kampan-ke-giving-tuesday-jsme-odstartovali-na-doposud-nejvetsim-spolecensky-odpovednem-networkingu/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/oasociaci/
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://itesco.cz/pomahame/?utm_source=internal_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=14-denni-notifikace-2018-10-02
https://itesco.cz/pomahame/?utm_source=internal_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=14-denni-notifikace-2018-10-02


 

 

  



 

Odjinud 

 

 

STIPENDIUM NA 3 – 5 MĚSÍCŮ V USA 

Fulbrightova komise vypisuje stipendium pracovníkům neziskových organizaci, kteří by do 

USA rádi vyjeli získat další znalosti a dovednosti u americké neziskové organizace (či 

univerzity), která se daným tématem zabývá. Stipendium pokrývá všechny náklady spojené 

s pobytem v USA na dobu 3-5 měsíců, letenku, pojištěni a vízum. 

K 1. listopadu 2018 musí zájemce vyplnit stručný registrační formulář, v němž nastíní svůj 

projekt a zašle profesní životopis. Proveditelnost projektu můžete konzultovat (kontakt – Andrea 

Semancova: semancova@fulbright.cz) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

                                                                3x o volbě 

 

Všechno ve vašem životě je odrazem volby, kterou jste kdysi udělali. Chcete-li odlišné výsledky, 

učiňte odlišné volby. 

                                                              Ralph Smart 

 

Osud není věcí náhody - je věcí volby. Není to něco, na co je třeba čekat - je to něco co je 

možné uskutečnit. 

                                                             Michio Kaku 

 

 

Součástí volby je, že se vzdáme něčeho, co chceme, kvůli něčemu, po čem toužíme víc. 

                                                             Dan Millman 

 

 

 

http://www.fulbright.cz/
https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-neziskovy-sektor/
mailto:semancova@fulbright.cz

