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Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

čas vánoční a závěr roku svádí k bilancování. A tak vězte, že je obdivuhodné, kolik skvělé práce 

jste v letošním roce odvedli. Díky nestačí a možná mi řeknete, že to ani kvůli díkům neděláte. 

Přesto vám děkuji, že se nevzdáváte a jste solí Země, měníte život kolem sebe k lepšímu. 

Nečekáte, že to za vás někdo udělá. 

 

Máme společnou naději, že každý váš drobný krok je darem občanské společnosti a přispívá 

k lepšímu životu nás všech. Proto vám děkuji i za spolupráci v Síti, za sounáležitost, sdílení 

a vzájemnou inspiraci. 

 

Přeji vám čas zastavení, pokoje a radosti uprostřed vašich nejbližších! 

Rut 

    

 

 

Víte, že... 
 



 

si nesmírně vážíme toho - v adventním čase více než kdy jindy - že se i vy zaměřujete na 

všelijaké sbírky, materiální, ale i finanční? 

 

Považujeme za fascinující, že vy, kteří sami v mateřském centru často zápasíte o každou 

korunu, dokážete pomáhat dalším. Vede nás to k tomu, abychom provedli mapování všeho, co 

na poli charitativní činnosti děláte. Výsledky bychom rádi prezentovali v rámci Festivalu rodiny 

v příštím roce.  

 

  

 

Ptáte se 

 

 

proč v letošním roce vychází teprve 35. číslo Síťovin?   

 

Ano je tomu tak, oproti jiným létům vyšlo přibližně o 5 – 7 čísel méně než obvykle. Občas se 

totiž stávalo, že jsme neměli nic nového nebo jen jednu zprávu, a tak jsme odložili Síťoviny na 

další týden.  Pokud se jednalo o důležitou informaci, poslali jsme ji samostatně e-mailem. 

 

A tak se ptáme: „Stačí vám informace, které vám posíláme?“  Rádi se přizpůsobíme vašim 

přáním, avšak potřebujeme je znát. Děkujeme za vaše připomínky a podněty. 

  

 

Kampaň 2019 

 

 

FESTIVAL RODINY A ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 

 

Jedním z nástrojů, jak zviditelnit činnost mateřských center i Sítě pro rodinu, se staly kampaně. 

Proto jsme se rozhodli uspořádat v roce 2019 Festival rodiny, který bude oslavou rodiny 

napříč celou Českou republikou. A to v podobě zahradních slavností, setkání v duchu 

„spolu u jednoho stolu“ či dalších společných akcí v průběhu pěti jarních týdnu od 11. 

května do 17. června 2019. 

 

Věříme, že vás Festival rodiny zaujme, a těšíme se, že se zapojíte. Prosíme, věnujte tedy 

pozornost informacím v příloze. A jsme otevřeni jakýmkoliv dotazům. 

  

 

Kampaň 2018 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202018/35.2018/Festival%20rodiny%202019_%20informace%20pro%20MC.pdf


 

NAŠE RODINNÉ STŘÍBRO 

Mohlo by se zdát, že téma rodinného stříbra zaujala pouze ženy. Ale není tomu tak. Pan Aleš 

Hadač z Tochovic se do naší sbírky rodinného stříbra zapojil krásným příspěvkem o 

česneku. Zde si ho můžete přečíst. 

 

  

 

Vzdělávání 
 

ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NNO – SEMINÁŘ 23. 1. 2019, PRAHA  

Přijměte pozvání na seminář o účetnictví v neziskové organizaci. Účastníci/ce získají základní 

přehled o účetnictví neziskové organizace, daňových povinnostech, vyúčtování grantů a 

sestavení daňového přiznání. 

Seminář pod vedením Ing. Ireny Gajdošové se koná v Praze na adrese Klimentská 18, Praha 

1, ve středu 23. ledna 2019 od 9:30 do 15:00 hod.  

Přihlášky přijímáme do 16. 1. 2019 prostřednictví formuláře zde. Více informací najdete 

v pozvánce. 

  

PSANÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY NEMUSÍ BÝT NUTNÉ ZLO – SEMINÁŘ 30. 1. 2019, PRAHA 

Máte zájem prezentovat jasně a srozumitelně přínos své práce? Zkuste využít modelu 

Social Reporting Standard jako nástroje transparentnosti.  

Cílem semináře je přijmout psaní výroční zprávy jako příjemnou reflexi své práce, pochopit 

přínos metody Social Reporting standard (SRS) a naučit se zpracovat úkoly dané Metodikou 

MPSV. Mimo jiné se dozvíte, jak má podoba takové výroční zprávy vypadat nebo jak výroční 

zprávu využít jako základní nástroj publicity. 

Účastníkům semináře doporučujeme vzít svou poslední výroční zprávu s sebou. Bude 

možná osobní konzultace, v případě ochoty veřejné srovnání a hodnocení. 

Seminář pod vedením lektorky Rut Kolínské se koná ve středu 30. 1. 2019 od 9:30 do 15:00 

hod. na adrese Truhlářská 24, Praha 1 v kanceláři Sítě pro rodinu. 

Přihlásit se na seminář můžete do 23. 1. 2019 pomocí on-line formuláře zde. Bližší informace 

naleznete v přiložené pozvánce. 

  

TERMÍNY ZKOUŠEK PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA V ROCE 2019 

Nejnovější termíny pro konání zkoušek profesní kvalifikace chůva jsou: 18. 1., 22. 2. a 23. 2. 

2019. Přihlašovat se můžete na emailu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

  

KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do zahájení 

povinné školní docházky“ – ÚNOR 2019, PRAHA 

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky otevřeme v únoru. 

Kurz, který cíleně připravuje ke zkoušce profesní kvalifikace je sestaven ze tří celodenních 

seminářů, jejichž obsah vychází z kvalifikačního standardu. Semináře Vám nejen pomohou 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/2018/Ale%C5%A1%20Hada%C4%8D%20Rodinn%C3%A9%20st%C5%99%C3%ADbro.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRZuq_ajbhBKBhqgWTwiLC0zvZGfJDpmDUBeXNLabmKs-0gw/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/aktuality/20190123_Pozvanka_%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD_NNO.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLQOuovIHDBUGLrMb7-2oz-iiMkL4iK3DiIZuDffTcCzCJFw/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/aktuality/190130_Vyrocni%20zprava_pozvanka.pdf
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


 

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 31. 1. 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. 

  

 

Odjinud 

 

 

NOMINACE NA CENU VIA BONA 

  

Zdá se, že letos nemá Nadace Via dostatek nominací na Cenu Via Bona, proto prodloužili 

termín pro jejich příjem až do neděle 6. ledna 2019!  

 

Využije tuto možnost a nominujte jednotlivce, páry i skupiny, menší a střední firmy 

a podnikatele nebo šikovná děcka, která i přes svůj nízký věk už ví, co znamená někomu 

pomáhat? 

Podtitulem letošní Ceny Via Bona jsou „Dobrá sousedství“ a hledají ty, kteří jakýmkoli 

způsobem konají dobro pro své okolí, ať už v rámci regionu, nebo celé republiky.  

 

Cena je vyhlašovaná v kategoriích Srdcař, Mladý srdcař, Dobrá firma, Dárcovská 

výzva a Závěť pomáhá. 

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

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

 

6x  o Vánocích 

 

Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou. 

Pindaros, starověký řecký básník (522 – 446 př. n. l.) 

 

Mír na zemi nastane, když budeme žít Vánoce každý den. 

Helen Steiner Rice (1900 – 1981) 

 

Vánoce, děti, to není jen datum. Je to stav mysli. 

Mary Ellen Chase (1887 – 1973) 

 

Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti v pokoji a dokonalý plamen dobročinnosti v 

srdci. 

Washington Irving, americký spisovatel, historik a diplomat (1783 – 1859) 

 

Jako děti jsme byli vděční, tomu, kdo nám na Vánoce naplnil punčochy nadílkou. Proč nejsme vděční 

Bohu za to, že nám dal do punčoch nohy? 

Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce (1874 – 1936) 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/201902_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek03IGnmU08ixfp6GWkRsojSuaxMhXDLL58RilYOigbhTNyg/viewform
https://u2582286.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=H1BP39wlgZ1bAHbbtQhz6yUtIMBT75Tax6stfd8naR70gzL6fzu-2FgliKiioByWDb_fk0QyN2g34YeKQFmzEf9Bku-2FPYRGJcWs79NRH9u3EoB6HvwzFBZCIvF5uK2SuY6Xl-2Bw8wsAqf0MjORl-2Fq2bkYcsBI6QRO-2BFxBwkC969mKEXR00twm0Ozjov9I4OiA9hbqvhEHBXqekrKpQ1fADjSR59-2FGjAbE-2FSEzcf-2B82IPObhnty-2FbvKWIMm96NHUR3Kk81ULlRK2mQ-2BHRL9nCp9zRVIU14AAq3SQwfQTLaG0Ea6w-3D
https://u2582286.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=3tCQZ2-2F5R3tLnN1pOnAJKwlYzRkmCN1PAgjbpAJeO0HgQw70ARnxtEWy3TahlWkM_fk0QyN2g34YeKQFmzEf9Bku-2FPYRGJcWs79NRH9u3EoB6HvwzFBZCIvF5uK2SuY6Xl-2Bw8wsAqf0MjORl-2Fq2bkYSVGiXbHog2h8A4gYM2Dv2iYEALMZqb1yJE36Gw8ULaxQZ0wW7PJaNEi0tPEfwXmEDYlNiiMybw79MOz8iPyJ3TFh-2FnrS0QYlgG0OVUJ-2Frmnnhz0YrWYoqcSJ8I8PB7YQEJkLtuYDJwYbaoHvKNZq-2Fo-3D
https://u2582286.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=3tCQZ2-2F5R3tLnN1pOnAJKwlYzRkmCN1PAgjbpAJeO0HTw738r-2Bs-2B3ahOMRCzwVPW86cDIjphakfgGgObVBvd5A-3D-3D_fk0QyN2g34YeKQFmzEf9Bku-2FPYRGJcWs79NRH9u3EoB6HvwzFBZCIvF5uK2SuY6Xl-2Bw8wsAqf0MjORl-2Fq2bkYcFtHhwsmAJXK8Y4j5V0lkcFoy76C9TjijPjeHAfJnUUVSeDVIlYUcqhlek3GDR6TEM96n9C59HmF7BV52yDcWL7TrvhvAn3U9wrZRZWbyzz1pn1tTpCN-2Fq46TggkZb179ipb0lqrNApcrTESQpMq6w-3D
https://u2582286.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=3tCQZ2-2F5R3tLnN1pOnAJKwlYzRkmCN1PAgjbpAJeO0Eh9S66JxbZE16N2sQ0X5jXq7TWbtfl2R2lCn5E-2FWlrbA-3D-3D_fk0QyN2g34YeKQFmzEf9Bku-2FPYRGJcWs79NRH9u3EoB6HvwzFBZCIvF5uK2SuY6Xl-2Bw8wsAqf0MjORl-2Fq2bkYc5bby0f1xIYa69sRu35PF59QGFB-2FL550eiGwhz-2BJjn4WHH7OPVe7p8scS74ybJy95jc7l2OaT619GJx5k633gVGJ3I0mGJnc-2FfQC-2FavHaTVI7f4YzxO09FRGxkcpuJls3mEqSLgcc5T6KgFkprB01c-3D
https://u2582286.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=3tCQZ2-2F5R3tLnN1pOnAJKwlYzRkmCN1PAgjbpAJeO0EBP60G4smFAyw88vfsLiaYeaXei93pcO3mP49t-2FvQhSQ-3D-3D_fk0QyN2g34YeKQFmzEf9Bku-2FPYRGJcWs79NRH9u3EoB6HvwzFBZCIvF5uK2SuY6Xl-2Bw8wsAqf0MjORl-2Fq2bkYZrDxuxqZ81pJa7oGGoIfHNWHUxl9Ok3vQ7dVW-2FCOvS3HkH-2F3k5nP4ScuZDBAJaV4heWYRU35NkfUaFB1R-2BjHvVUyQTGWBM4YR2-2B6HfZC94NN8rxGHxHH2syETTNqfmHTmQiewghJviFV1jkCkpCeSk-3D
https://u2582286.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=3tCQZ2-2F5R3tLnN1pOnAJKwlYzRkmCN1PAgjbpAJeO0EBP60G4smFAyw88vfsLiaYeaXei93pcO3mP49t-2FvQhSQ-3D-3D_fk0QyN2g34YeKQFmzEf9Bku-2FPYRGJcWs79NRH9u3EoB6HvwzFBZCIvF5uK2SuY6Xl-2Bw8wsAqf0MjORl-2Fq2bkYZrDxuxqZ81pJa7oGGoIfHNWHUxl9Ok3vQ7dVW-2FCOvS3HkH-2F3k5nP4ScuZDBAJaV4heWYRU35NkfUaFB1R-2BjHvVUyQTGWBM4YR2-2B6HfZC94NN8rxGHxHH2syETTNqfmHTmQiewghJviFV1jkCkpCeSk-3D
https://u2582286.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=3tCQZ2-2F5R3tLnN1pOnAJKwlYzRkmCN1PAgjbpAJeO0Gnq04KTIl9dsBTaVHOucdp61ecs-2FiPYAo1xwkkvPdjjA-3D-3D_fk0QyN2g34YeKQFmzEf9Bku-2FPYRGJcWs79NRH9u3EoB6HvwzFBZCIvF5uK2SuY6Xl-2Bw8wsAqf0MjORl-2Fq2bkYcg2sEwUdAjUd-2F3vzAKA9ou5Ve4GnuXKCUhpAS3AjOgP83w7ag3RCszJaIotMpfPQWfswNvdBHjvOUvwDYZepyBET3W6XktoL67RX5mBbdPIHbdUla8ISARTi8iTnR6gFwxPVIwYCvyrVZdvNFVrOY4-3D


Nějakým způsobem, nejen o Vánocích, ale po celý dlouhý rok, radost obdarovávat druhé, je radost, 

která se k Vám vrací zpět. 

John Greenleaf Whittier, Americký kvakerský básník a abolicionista (1807 – 1892) 

 


