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Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

blíží se vyvrcholení oslav vzniku Československa. Události uplynulého století by mohla ilustrovat 

slova písničky Jiřího Voskovce a Jana Wericha: 

Život je jen náhoda, jednou jsi dole jednou nahoře, život plyne jak voda a smrt je jako moře. 

Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později, kdo v životě miluje, ať neztrácí naději. 

Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí, zlaté ryby vyletí nad mraky, pak porozumíš. 

Že je život jak voda, kterou láska ve víno promění, láska že je náhoda a bez ní štěstí není. 

 

Myslím, že máme co slavit, máme být za co vděčni. Téměř 30 let svobodného života patří 

k nevšedním darům, které předešlé generace neměly šanci prožít. 

 

Jakkoliv býváme v osobních životech často dole, přesto zažíváme spoustu krásných chvil, 

protože láska není náhoda, ale zaleží především na nás. 

 

Mějme radost a dost lásky pro své rodiny, přátele, sousedy, příchozí a kolemjdoucí … 

  

Rut 

    

  

 

Víte, že... 
 

 

konečně svitla naděje na změnu termínů "mateřská" a "dovolená"?  

 

Jsem členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů a předsedám výboru Sladění pracovního, 

soukromého a rodinného života. Změnou názvu se náš výbor zabýval už v minulosti, ale 

nepotkal se s pochopením. Tentokrát se zadařilo a podnět výboru byl na RVRP přijat, to 

znamená, že se jím bude vláda zabývat. Samozřejmě to neznamená, že ke změně automaticky 

dojde. Bude záležet, jak se k ní členové vlády a následně poslanci postaví. 

 

Návrhy změny, které zatím připadají v úvahu: mateřský a rodičovský čas, mateřská a rodičovská 

péče nebo zpodstatnělé přídavné jméno mateřská a rodičovská. 

 

Napadá vás jiný název? 

Rut Kolínská 



 

Ptáte se 

 

 

jak funguje Givt.cz. GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových 

organizací. Zákazníci nakupují a GIVT z jejich nákupu zasílá zvolené organizaci část peněz z 

útraty. Zaregistrovat se může jakákoli nezisková organizace. 

Nyní byl Neziskovku týdne vyhlášen člen Sítě pro rodinu Rodinné centrum Provázek 

v Olomouci. 

 



 

Projektové příležitosti 
 

 

Aktualizivané Přehledy Výzev 

 

1. Přehled výzev z harmonogramu Operačního programu Zaměstnanost na dětské 

skupiny a mikrojesle 

 

a) Kolová výzva číslo 111 na podporu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na 

vznik a provoz nových zařízení mimo hl. m. Prahu s alokací 258 mil. Kč. Vyhlášení výzvy červen 

2019. 

 

b) Kolová výzva číslo 133 na podporu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na 

vznik a provoz nových zařízení v Praze s alokací 42 mil. Kč. Vyhlášení výzvy v červnu 2019. 

 

c) Dvě průběžné výzvy s číslem 103 v Praze a výzvy s číslem 101 mimo Prahu na provoz 

dětských skupin. Vyhlášení výzvy březen 2019 s alokací 2,5 mld. Kč. 

 

d) Dvě průběžné výzvy s číslem 69 a 70 na provoz mikrojeslí a vzdělávání pečujících osob. 

Vyhlášení výzvy v lednu 2019. Celková alokace pro Prahu je 200 mil. Kč a mimo Prahu je 24 

mil. Kč. 

 

2. Přehled výzev z harmonogramu Operačního programu Zaměstnanost na oblast 

rovných příležitostí a podnikání  

 

a) Kolová výzva číslo 81 pro mimo Prahu na podporu rovnosti žen a mužů s alokací 240 mil. 

Kč. Vyhlášení výzvy v březnu 2019. 

Obsah projektů: 

 Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné) 

diskriminace na trhu práce, včetně platové diskriminace, a dále podpora opatření 

snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v 

odměňování žen a mužů. 

 Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o problematice rovnosti žen a mužů na 

pracovním trhu 

b) Výzva na podporu podnikání žen a mužů byla z Harmonogramu vymazána. 

 

 

 

 

 



 

Vzdělávání 
 

V PROSINCI BUDOU ZRÁT HVĚZDY ZLATÉ – seminář 1. 12., BRNO  

Přijměte pozvání na další z řady inspirativních seminářů zaměřených na cvičení rodičů s dětmi. 

Pod vedením lektorky Mgr. Lenky Novákové získáte inspiraci k tomu, jak uchopit tvorbu hodiny, 

sestavit hodinu a využít různorodých pomůcek při cvičení s dětmi. 

Seminář je volným pokračováním semináře V září se sejdeme pod jabloní a je vhodný pro 

lektory/ky cvičení s dětmi i pro rodiče. (Účast na předchozím semináři není podmínkou pro 

absolvování tohoto semináře.) 

Podrobnější informace naleznete v pozvánce. 

Přihlášky na seminář přijímáme do 25. 11. 2018 nebo do naplnění kapacity pomocí on-line 

formuláře přihlášky (k dispozici ZDE). 

  

TERMÍNY ZKOUŠEK PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA  

Dovolujeme si vás upozornit na nejnověji vypsané a zároveň poslední zkouškové termíny 

v tomto roce: 9. 11. a 30. 11. 2018. Pro více informací nebo přihlášení pište 

na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

                                                                       

Irena Přibylová, koordinátorka vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaFEsVZVpQDogNwd7WSTHB5wYN_EuAkznBqGgXP6h-_jdtlA/viewform
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


 

 

 

 

 

Uloveno v Síti 
 

Vítáme v Síti pro rodinu nového člena, kterým je RC Mozaika. 

 

Nachází se v Lovosicích, může se pochlubit překrásnými prostory a vede ho Šárka Pravdová, 

která nám centrum představila: 

 

„Jsme rodinné centrum, které poskytuje aktivity pro rodiny s dětmi (kroužky, semináře, poradny, 

komunitní akce, apod.). Naším cílem je posilovat fungování rodin s důrazem na aktivní trávení 

volného času. Jsme také poskytovatelem zdravotních služeb - máme ordinaci fyzioterapeutky, 

kde se především zaměřujeme na ženy (nejen) po porodu a diagnostiku dětských nožiček. Jsme 

také registrovanou sociální službou - od ledna 2019 poskytujeme odborné sociální poradenství - 

dluhovou poradnu.“ 

 

Přejeme Mozaice mnoho spokojených dětí a rodičů! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pracovní tým 

 

 

 

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

3x o republice 
  

Bez zájmu [občanů] o stát republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem 
menšiny - forma sama nerozhoduje o podstatě státu. 

Tomáš Garrigue Masaryk 
 
 

Republika, která dala hlasovací právo analfabetům a tetkám, si nemůže dovolit luxus "kulturního boje". 
Karel Čapek 

 



Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovídám: o republice samostatné, svobodné, demokratické, 
o republice hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o republice lidské, která 

slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí. O republice všestranně vzdělaných lidí, 
protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů – lidských, ekonomických, ekologických, 

sociálních a politických. 
 Václav Havel 


