„Čím jsme v Síti MC v roce 2015 žili a kde jsme byli“
PR zpráva Sítě MC
Kam jsme směřovali a kam jsme v oblasti komunikace došli?
V letošním roce jsme si stanovili velké cíle, např. posílit image Sítě MC jako expertní organizace na rodinu
nebo vytvořit nové webové stránky organizace. K některým cílům jsme se s úspěchem přiblížili, k jiným
musíme ještě napřít síly i v následujícím roce.
Naše cíle:


vytvoření jednotné korporátní identity



rebranding organizace a spuštění nových webových stránek



pozitivní komunikace přínosu pro rodinu a společnost



profesionalizace v oblastech PR, fundraisingu a marketingu

Komunikace Sítě MC v číslech


Vydali jsme osm tiskových zpráv a jednu tiskovou informaci; vydali jsme také jedno stanovisko na
podporu inkluze a připojili se k jednomu otevřenému dopisu proti povinným školkám; v médiích se o
nás objevilo více jak 100 zmínek; pokračovali jsme v dlouhodobém mediálním partnerství a získali
jednoho nového mediálního partnera, a to portál Čtidoma.cz.



Osvojili jsme si nejmodernější komunikační nástroje a vydali dva půlroční newslettery pro naše dárce
a příznivce; s našimi příznivci také pravidelně komunikujeme na našem Facebooku, kde jsme
překročili hranici 900 fanoušků.



V rámci našich projektů jsme vydali tři publikace. V rámci projektu Provázení k zaměstnání vyšel
informační a studijní materiál pro rodiče a chůvy. Vedle toho řada MC jistě ocení metodiku Social
Reporting Standard upravenou jim na míru, která vznikla v rámci projektu TRUST. Jak na aktivní
spolupráci s veřejnou správou se NNO nejen z řad MC dozví v nejnovější publikaci Za jeden provaz,
která vyšla v rámci projektu Akademie svobodného a aktivního občanství. Jako partneři projektu Zítra
v práci jsme se navíc podíleli na publikaci Komplex návrhů inovativních metod práce s cílovou
skupinou. O našich aktivitách jste se také mohli dočíst v nejnovějším čísle nepravidelného bulletinu
Půl na Půl.



Přispěli jsme také jednou kapitolou o rodině a rodičovství do Stínové zprávy z oblasti rovných
příležitostí žen a mužů a Klára Vlková, která byla členkou pracovní skupiny Fondu dalšího vzdělávání,
se podílela na výstupu projektu KOOPERACE: Osoby na mateřské a rodičovské dovolené a osoby
pečující o osobu blízkou a další profesní vzdělávání.



Rut Kolínská a Klára Vlková se staly členkami Genderové expertní komory ČR; zapojily jsme se do
dvou platforem společensky odpovědných organizací; navázali jsme nebo dále rozvíjeli spolupráci
s řadou neziskových organizací, ale i firmami a veřejnými institucemi.



K tomu všemu jsme také poskytli konzultace ke třem diplomovým pracím.

Co se dělo v Síti MC v roce 2015?
Leden 2015 – ukončení projektu Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě, zahájení projektů
Provázení k zaměstnání, Rovné příležitosti v rodině i zaměstnání a Síť pro rodinu 2015
Únor 2015 – workshop pro zaměstnavatele „Proměny firemní kultury“, ukončení projektu Společnost přátelská
rodině
Březen 2015 – vydání nového čísla bulletinu „Půl na půl“
Duben 2015 – zahájení projektu Akademie svobodného a aktivního života, zapojení do programu ČSOB
Akademie Modrého života
Květen 2015 – kampaň Křídla a kořeny naší rodiny 2015, kulatý stůl se zaměstnavateli „Vracíme rodiče do
hry“, symposion k transparentnosti NNO
Červen 2015 – studijní cesta do Norska, ukončení projektu TRUST, prezentace Sítě MC na závěrečné lekci
v rámci programu ČSOB „Akademie Modrého života“, vydání publikace „Výroční zpráva ve formátu SRS“
Červenec 2015 – soutěž o nejoblíbenější mateřské centrum v Jihomoravském kraji
Září 2015 – stěhování kanceláře Sítě MC na novou adresu (Truhlářská 24, Praha 1), celorepublikové setkání
týmu krajských koordinátorek a výkonného týmu v Loubí u Holan
Říjen 2015 – ukončení projektů Zítra v práci a Provázení k zaměstnání, mezinárodní kampaň 10-10-15, kulatý
stůl se zaměstnavateli „Zaměstnávání osob 50+“, vydání publikací „Komplex návrhů inovativních metod práce
s cílovou skupinou“ a „Za jeden provaz“
Listopad 2015 – konference a vyhlášení výsledků soutěže Společnost přátelská rodině

Kde jste nás všude mohli potkat?
VŠB-TUO: beseda se studenty v Ostravě, 17. 2. 2015 (Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC)
Úřad vlády České republiky a Poslanecká sněmovna PČR: Šedá ekonomika a péče, 26. 2. 2015 (Rut
Kolínská, prezidentka Sítě MC)
http://www.profairplay.cz/event/seda-ekonomika-a-pece/
Minerva 21: Čeříme vodu, 17. 3. 2015 (Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC a členka kolegia Minervy 21)
www.minerva21.net/download/MINERVA21_program_Parlament.pdf
European Parents Association: Podpora rodičů ve vzdělávání svých dětí, 24. – 25. 4. 2015 (Rut Kolínská,
prezidentka Sítě MC)
http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2015/03/Invitation_Czech_final.pdf
Ashoka: Prezentace mapy sociálních inovátorů ČR, 28. 4. 2015 (Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC)
http://ashoka-cee.org/czech/2015/04/28/mapa-socialnich-inovatoru-cr/
Business Leaders Forum: CSR Club v Brně, 13. 5. 2015 (Renata Höklová, regionální koordinátorka pro
Jihomoravský kraj)
Business Leaders Forum: CSR Club v Praze, 12. 2. 2015 (Klára Vlková, projektová manažerka a 1.
viceprezidentka, a Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC)
Business Leaders Forum: CSR Club v Praze, 30. 9. 2015 (Klára Vlková, projektová manažerka a 1.
viceprezidentka, Lucie Nemešová, projektová manažerka a PR koordinátorka)
MPSV: Obec přátelská rodině, slavnostní předávání ocenění za rok 2014, 26. 5. 2015 (Rut Kolínská,
prezidentka Sítě MC)
http://www.csr-online.cz/wp-content/uploads/2015/05/CSR-Club-Brno-13.5..pdf
MVČR: Rovné příležitosti: Péče nejen jako mezigenerační most, ale i jako mezilidská solidarita, 4. 6. 2015
(Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC)

http://www.mvcr.cz/soubor/program-konference-2015-pdf.aspx
Michaela Šojdrová ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera: Rodina a profese - konflikt nebo
harmonie?, 26. 6. 2015 (Lucie Plešková, projektové řízení Sítě MC)
http://www.rodiny.cz/images/soubory/konf_Rod_Profese.pdf
Krajský úřad Karlovy Vary: konference k projektu Zítra v práci, 25. 9. 2015 (Rut Kolínská, prezidentka Sítě
MC, Klára Vlková, projektová manažerka a 1. viceprezidentka, a Pavlína Novotná, finanční řízení)
Mezi ploty, 26. – 27. 9. 2015 (Šárka Slavíková, regionální koordinátorka pro Hl. m. Praha)
General Asambly of Partners (Habitat): příprava evropské konference Habitat III, 27. 9. - 2. 10. 2015 New
York (Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC a členka „Coordinating Council of Huairou commission“)
Rodiče vítáni: Škola a rodiče – jak podporovat aktivní spolupráci, 28. 9. 2015 (Rut Kolínská, prezidentka Sítě
MC)
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/recnici-konference-rodice-vitani-2015-skola-a-rodice-jak-podporovataktivni-spolupraci/
Krajský úřad kraje Vysočina: Závěrečná konference ke globálním grantům OP VK v Kraji Vysočina, 2. 10.
2015 (Lucie Plešková, projektové řízení Sítě MC)

Kde jste nás mohli potkat v regionech?
Termín

Kraj

Akce

1. 2. 2015

LBK

Týdny pro neziskový sektor
v Libereckém kraji“

8. 5. 2015

PAK

Plakátová kampaň ke Dni matek

19. 6. 2015

PAK

Plakátová kampaň ke Dni otců

10. 10. 2015

LBK

ČT Author Cup 2015

21. 10. 2015

OLK

Nebojme se netradičních cest

25. 11. 2015

LBK

Vánoční prodejní trhy

– „Světlo neziskovek

A kde se o nás psalo a hovořilo?
Připravili jsme pro vás výběr mediálních výstupů Sítě MC v roce 2015, které přibližují bohatost a rozmanitost
naší činnosti.
Čtidoma.cz: Nevíte co dělat po mateřské? Zkuste se stát profesionální chůvou, 10. 12. 2015
http://www.ctidoma.cz/dite/2015-12-10-nevite-co-delat-po-materske-zkuste-se-stat-profesionalni-chuvou18571
ČRo Dvojka: Dopisy Ježískovi (host: Rut Kolínská), 8. 12. 2015
http://media.rozhlas.cz/_audio/3527417.mp3
CKTV: Pomozte Honzíkovi, 3. 12. 2015
https://www.youtube.com/watch?v=C22SVVDh7BY - stopáž: 22:25
MÁMA a já: Co dělat, když chybí škola pro vaše děti?, 2. 12. 2015
My89.cz: SODEXO BENEFITY NEBO CARRIER: FIRMY, KTERÉ PODPORUJÍ ZAMĚSTNANÉ RODIČE, 30.
11. 2015
http://my89.cz/sodexo-benefity-nebo-carrier-firmy-ktere-podporuji-zamestnane-rodice/
Ihned.cz: Cenu Společnost přátelská k rodině dostalo Sodexo Benefity i město Most, 29. 11. 2015
http://byznys.ihned.cz/c1-64915990

Finanční noviny.cz: Čtyři organizace získaly ocenění Společnost přátelská rodině, 27. 11. 2015
http://www.financninoviny.cz/podnikatele/zpravy/ctyri-organizace-ziskaly-oceneni-spolecnost-pratelskarodine/1286455
iDNES.cz: Firemní školky a ženy ve vedení. Dienstbier ocenil prorodinné firmy, 27. 11. 2015
http://zpravy.idnes.cz/ministri-ocenili-firmy-pratelske-rodine-ffk-/domaci.aspx?c=A151127_113657_domaci_zt

Českénoviny.cz: Rodičovské organizace a jiné spolky jsou proti povinné školce, 17. 11. 2015
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/1282325
Svět neziskovek: Problémy v komunitě? Vezměte řešení do vlastních rukou, 10. 11. 2015
http://news.neziskovky.cz/t/1816/714_718/10-ze-sveta-2015/problemy-v-komunite-vezmete-reseni-do-svychrukou/
Čtidoma.cz: Kids friendly office. Je to vůbec možné?, 5. 11. 2015
http://www.ctidoma.cz/dite/2015-11-05-kids-friendly-office-je-vubec-mozne-17357
Čtidoma.cz: Chtěli, aby jejich děti neztratily kamarády, tak jim založili školu, 29. 10. 2015
http://www.ctidoma.cz/dite/2015-10-29-chteli-aby-jejich-deti-neztratily-kamarady-tak-jim-zalozili-skolu-17188
Ihned.cz: Starší zaměstnanci bojují se stereotypy, přitom mohou zachránit trh, 23. 10. 2015
http://ihned.cz/c1-64778710-starsi-zamestnanci-casto-bojuji-se-stereotypy-pritom-mohou-zachranit-soucasnytrh
Regiony24.cz: Péče začíná v rodině - společné motto Sítě mateřských center a Festivalu Mezi ploty, 25. 9.
2015
http://metropole.regiony24.cz/11-220742-pece-zacina-v-rodine-%E2%80%93-spolecne-motto-sitematerskych-center-a-festivalu-mezi-ploty
My89.cz: Podnikatelky i ženy na mateřské čeká rok s mentory, 18. 9. 2015
http://my89.cz/podnikatelky-i-zeny-na-materske-ceka-rok-s-mentory/
Čtidoma.cz: Péče o dítě začíná v rodině, 10. 9. 2015
http://www.ctidoma.cz/dite/pece-o-dite-zacina-v-rodine-15939
MÁMA a já: Když život neběží, jak bychom si přáli, 31. 8. 2015
MÁMA a já: Dělají to jinak, což neznamená špatně aneb zkušenosti z Norska, 3. 8. 2015
Rossmanninspiruje.cz: Rozhovor se zakladatelkou Sítě MC Rut Kolínskou, 24. 7. 2015
http://www.rossmanninspiruje.cz/clanky/rozhovor-se-zakladatelkou-site-materskych-center-rut-kolinskou
Odalsportalen.no: Tjekkisk storbesøk i Nord-Odal, 30. 6. 2015 (internetové médium v obci Nord-Odal,
Norsko)
http://www.odalsportalen.no/Nyheter/2015/06/30/tjekkisk
MÁMA a já: S očima na vrch hlavy aneb Výlety s dětmi za historií nemusí být nuda, 29. 6. 2015
Radio Proglas: Rodina a profese - konflikt nebo harmonie? (živé vysílání z konference prostřednictvím You
Tube kanálu), 26. 6. 2015
https://www.youtube.com/watch?v=WEIubh4nY0s
Glam dalen: Laerte av Lise, 25. 6. 2015 (lokální tisk v obci Nord-Odal, Norsko)
ČRo 2 – Jak to vidíte?: Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, 22. 6. 2015
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3414759
Halonoviny.cz: Síť mateřských center podpoří komunální političky z vlastních řad, 19. 6. 2015
http://www.halonoviny.cz/articles/view/38703538

ihned.cz (byznys.ihned.cz): Mají certifikáty odpovědnosti smysl? Podle firem ano, podle ekonomů ne, 2. 6.
2015
http://byznys.ihned.cz/c1-64063030-maji-certifikaty-odpovednosti-smysl-podle-firem-ano-podle-ekonomu-ne
MÁMA a já: Mami, máš svůj cíl? A tati, ty máš svůj cíl? Aneb jak nás vidí děti, 2. 6. 2015
MF DNES, Test Dnes - příloha Škola: Sháníme hlídání pro děti. Zn.: Jen na prázdniny, 26. 5. 2015
Denikneziskovky.cz: Spuštění kampaně za rovné příležitosti mužů a žen v práci i rodině, 12. 5. 2015
http://denikneziskovky.cz/spusteni-kampane-za-rovne-prilezitosti-muzu-a-zen-v-praci-i-v-rodine/
Slovácko - regionální týdeník: Než vypukne požár aneb primární prevence v rodinné politice, 12. 5. 2015
Pardubickykraj.cz: Kraj si hýčká mateřská centra, 11. 5. 2015
http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/81221/kraj-si-hycka-materska-centra
Regiony24.cz: Rovné příležitosti v zaměstnání i rodině, 11. 5. 2015
http://www.regiony24.cz/11-213931-rovne-prilezitosti-v-zamestnani-i-rodine
Kr-zlinsky.cz: Ve Zlíně proběhlo regionální setkání rodinných a mateřských center, 7. 5. 2015
https://www.kr-zlinsky.cz/ve-zline-probehlo-regionalni-setkani-rodinnych-a-materskych-center-aktuality12293.html
Strakonická TV: Strakonice - Centrum Beruška - Beseda u kulatého stolu, 5. 5. 2015
https://www.youtube.com/watch?v=DDlZ5tT74k8#t=369
Kraj-lbc.cz: Síť mateřských center boří mýty o nečitelnosti neziskových organizací, 2. 5. 2015
http://www.kraj-lbc.cz/Sit-materskych-center-bori-myty-o-necitelnosti-neziskovych-organizaci--n306009.htm
MÁMA a já: Sedm důvodů, proč je dobré zajít do mateřského centra, a to nejen pro mámu, ale i pro tátu, 27.
4. 2015
Strakonický deník: Spolu u kulatého stolu, 21. 4. 2015
Magazín Praha 1 JARO: Otevřená spolupráce prospívá občanům i představitelům obce, 31. 3. 2015
http://www.praha1.cz/cps/media/Magazin_2015_JARO_0030.pdf
MÁMA a já: Vždyť to dítě je na to ještě malé!, 31. 3. 2015
Pražskýpatriot.cz: Otevřená spolupráce prospívá občanům i představitelům obce, 25. 3. 2015
http://www.prazskypatriot.cz/otevrena-spoluprace-prospiva-obcanum-i-predstavitelum-obce/
Benešovský deník a Frýdecko-místecký a třinecký: Přes třicet nových pracovních míst napříč Českou
republikou a jejich 78 % udržitelnost, 23. 3. 2015
Halónoviny.cz: Síť mateřských center vytváří nová pracovní místa, 21. 3. 2015
http://www.halonoviny.cz/articles/view/35350500
Svět neziskovek: Síť mateřských center boří mýty o nečitelnosti neziskových organizací, 17. 3. 2015
http://news.neziskovky.cz/t/1595/640_641/ze-sveta-03-brezen-2015/sit-materskych-center-bori-myty-onecitelnosti-neziskovych-organizaci/
TV Nova: O co děti ve velké tlupě přijdou a co získají?, 17. 3. 2015
http://tn.nova.cz/clanek/vikend/vikend-o-co-deti-ve-velke-tlupe-prijdou-a-co-ziskaji.html
Rodinka: Síť mateřských center a Společnost přátelská rodině, 19. 3. 2015
http://info.rodinnepasy.cz/casopis/jaro-2015/RODINKA_JARO_2015_WEB.pdf
MÁMA a já: Jak to to naše dítě zvládne?, 27. 2. 2015
Písecký deník: Euroklíčů zatím v Písku rozdali osm, 27. 2. 2015

http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/euroklicu-zatim-v-pisku-rozdali-osm-20150227.html
TV POLAR: Žena tvor veřejný, 17. 2. 2015
http://polar.cz/archiv/video/host-dne-17-02-2015-17-13
Denikneziskovky.cz: Síť mateřských center o.s. chce snížit nedůvěru veřejnosti k neziskovkám, 17. 2. 2015
http://denikneziskovky.cz/sit-materskych-center-o-s-chce-snizit-neduveru-verejnosti-k-neziskovkam/
Peoplemanagementforum.cz: Kulaté stoly boří mýty o nečitelnosti neziskových organizací, 13. 2. 2015
http://www.peoplemanagementforum.cz/kulate-stoly-bori-myty-o-necitelnosti-neziskovych-organizaci/
RTM TV: Jablonecký týden partnerství, 10. 2. 2015
http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-5770.html
partnerstvi-ivysilani-5772.html

a

http://www.tvrtm.cz/zeptali-jsme-se-v-jablonci-n-n-tyden-

Halónoviny.cz: Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem, 5. 2. 2015
http://www.halonoviny.cz/articles/view/33902041
Kraj-lbc.cz: Lidé z neziskovek tvořili krajskou vizi komunity, 2. 2. 2015
http://www.kraj-lbc.cz/Lide-z-neziskovek-tvorili-krajskou--vizi-komunity-n270455.htm
MÁMA a já: Mohou si kluci hrát s panenkami?, 28. 1. 2015
MÁMA a já: Mám přiznat, že mám rodinu?, 31. 12. 2014

Kontakt: Lucie Nemešová, PR koordinátorka, lucie.nemesova@materska-centra.cz, 773 819 017

