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Úvod
Předložená zpráva shrnuje činnost Sítě MC v oblasti Public Relations za druhé pololetí roku
2014.
Síť MC v období červenec – prosinec 2014 pokračovala v realizaci následujících projektů: Společnost
přátelská rodině (SPR), Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě (Sobě i tobě),
Transparentní, Respektovaná, Udržitelná SpolečnosT (TRUST), Motivace k růstu (Motor);
a fundraisingový projekt SPOLU PRO MC.
I nadále běžela a rozvíjela se celoroční kampaň Křídla a kořeny naší rodiny.
Síť MC jako autorizovaná osoba pro zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky vyhlašovala pravidelné termíny zkoušek.
Zpráva přináší pouze souhrn událostí, podrobnosti o všech událostech v oblasti PR najdete na:
www.materska-centra.cz a dalších odkazech.
Poděkování
Široký záběr Public Relations Sítě MC staví na spolupráci jak výkonného týmu včetně krajských
koordinátorek, tak i na spolupráci s členskými mateřskými centry. Děkujeme tedy všem, kdo
jakýmkoliv způsobem přispívají ke zlepšení naší práce. Děkujeme za každou zpětnou vazbu včetně
těch kritických, za každý podnět i radu, za sdílení zkušeností i úspěchů.

I.

Vnitřní komunikace

Pomocí uvedených nástrojů probíhá hromadná interní komunikace se členy Sítě MC, kromě toho
členky prezidia i výkonného týmu jsou otevřeny osobním setkáním, konzultacím, sdílení a komunikaci
prostřednictvím e-mailu či po telefonu.
Úterní dopis
Síť mateřských center zasílá svým členským mateřským centrům pravidelný elektronický newsletter,
který informuje o celé řadě oblastí a poskytuje novinky nejen o činnosti, projektech a kampaních Sítě
MC, ale také zprostředkovává důležité změny v české legislativě, nabídky vzdělávání, a představuje
nejrůznější příklady dobré praxe.
Za druhé pololetí bylo rozesláno 19 čísel Úterního dopisu. Úterní dopisy jsou ke stažení zde (v interní
sekci pouze pro členy).
„KraKodopisy“
Každý měsíc rozeslaly krajské koordinátorky „KraKodopisy“ s novinkami v jednotlivých krajích.
Kampaňové novinky
Komunikačním nástrojem zejména pro účastníky kampaně Křídla a kořeny naší rodiny se staly
„kampaňové novinky“. Během druhého pololetí i nadále pokračovalo rozesílání „kampaňových
novinek“ na adresy téměř jednoho sta uživatelů, především z řad zástupců účastnických organizací
a partnerů celoroční kampaně. Od zahájení kampaně účastnici obdrželi do svých schránek 28 emailů
s nejčerstvějšími novinkami od plánovaných aktivit k příkladům dobré praxe, včetně tiskových zpráv.
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II. Lobby
Prosazování zájmů rodin a mateřských center – lobbování – v podobě partnerského vyjednávání
a spolupráce v rámci orgánů státní správy a samosprávy, partnerských organizací a odborníků
probíhá jak na celorepublikové, tak i na krajské úrovni.
V případě potřeby pomáhá Síť MC řešit i problémy jednotlivých MC na místní úrovni, a to podle
povahy situace buď prostřednictvím krajských koordinátorek, nebo přímo.
Sítě MC a členských mateřských center zastupují a hájí:
1

Rut Kolínská jako členka Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (RVRP) a předsedkyně jejího
2
Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života ((Výbor) , jako stálý host se též účastní
3
jednání Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a při jednáních s odborem sociální a rodinné politiky.
Klára Vlková jako členka pracovní skupiny projektu KOOPERACE

1. Institucionální prosazování zájmů rodiny a rovných příležitostí

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a Výbor sladění pracovního,
soukromého a rodinného života
Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC, byla opakované jmenována do Rady i předsedkyní Výboru
sladění. RVRP . Za Síť MC připravila podklady pro 6. zpráva OSN o prevenci diskriminaci žen 2008 2014 v ČR. Mezi stěžejní témata spojená s rodinou patří výzva Výboru, aby se vláda zabývala
systematizací péče o děti předškolního věku. Na stránkách Úřadu vlády najdete veřejné dokumenty
RVRP.
Monitorovací výbor OPLZZ

4

Na podzimním zasedání přednesla Rut Kolínská podněty vycházející ze zkušeností s realizací
projektů v programech ESF OPLZZ.

1

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jako poradní orgán vlády podává vládě podněty a doporučení,
kterými se vláda musí, RVRP tak může mít vliv na rozhodování vlády. Členy a členky RVRP – vedle náměstků
a náměstkyň všech resortů osobnosti z řad odborníků a několika NNO – jmenuje ministr pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu (ve volebním období 2013 – 2017 Jiří Dientsbier). Rut Kolínská je od roku 2002
opakovaně jmenovaná. Síť MC je díky tomu vnímaná jako významná organizace a aktivní podíl na jednáních
RVRP otevírá nové možnosti spolupráce.
2

Výbor sladění pracovního, soukromého a rodinného života je jedním ze 4 výborů RVRP, které se odborně
zabývají danou tématikou a podávají podněty a návrhy RVRP. Rut Kolínská od roku 2009 jmenovaná
předsedkyní.
3

Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny je jednou z řady komisí PS PČR. Její
jednání jsou otevřená a Síť MC využívá této možnosti ovlivňovat rozhodovací procesy, protože je vždy možné
požádat o slovo a vyjádřit se k probírané problematice či vnést nové téma k projednání.
4

Monitorovací výbor OPLZZ (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost) sleduje naplňování programu
LZZ Evropských sociálních fondů. Rut Kolínská byla jmenovaná RVRP jako její zástupkyně a může tak přenášet
zkušenosti s realizací projektů a podávat podněty z neziskového sektoru do nového programového období.
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Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Síť MC se ve spolupráci se Stálou komisí podílela na prosazení zákona o péči o děti předškolního
věku v dětské skupině, rovněž jsme získali záštitu kampaně Křídla a kořeny naší rodiny a konference
SPR.
Vládní návrh zákona o péči o děti předškolního věku v dětské skupině
Po schválení zákona jsme ve spolupráci s MPSV uspořádali dva semináře, protože kolem zákona
panovaly mnohé nejistoty. Lucie Plešková se ujala komunikace s MPSV a nadále sleduje vývoj kolem
zákona, následně pak podává informace v Úterních dopisech.
Projekt KOOPERACE
Od 14. 5. 2014 je Klára Vlková, projektová manažerka a 1. viceprezidentka Sítě MC, členkou pracovní
skupiny projektu KOOPERACE (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb
zaměstnanosti), který řídí Fond dalšího vzdělávání (FDV). Skupina se věnuje tématu dalšího
profesního vzdělávání osob na mateřské a rodičovské dovolené a osob pečujících o osobu blízkou.
Dalšími členkami jsou odbornice z neziskových organizací věnujícím se těmto tématům, expertky
FDV, vyučující VŠ nebo pracovnice krajského úřadu. Pracovní skupina se podílí na zpracování
analytické zprávy dané cílové skupiny ve vztahu k dalšímu profesnímu vzdělávání včetně definice
problémů a bariér CS, připomínkovali jsme dotazníkové šetření a věnujeme se i prezentaci projektů
z této oblasti. Za Síť MC se Klára Vlková snaží o dobrou prezentaci a propagaci činnosti členských
mateřských center i celé Sítě MC.
Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách
PhDr. Lucie Plešková, projektová manažerka a personalistka Sítě MC, se v měsíci září zúčastnila jako
host zasedání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilích na ženách. Cílem bylo navázat
spolupráci Barborou. Jakobsen z norské organizace ATV, aby Síť MC mohla šířit vynikající norský film
o domácím násilí Zuřivec. Následně se zájemkyně z MC v prosinci účastnily workshopu k filmu.

2. Celoroční kampaň Křídla a kořeny naší rodiny

Síť mateřských center vyhlásila celoroční kampaň Křídla kořeny naší rodiny jako příspěvek k 20.
výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Posláním kampaně je otevřít prostor pro
veřejnou diskusi a síťování stěžejních odborníků a dalších aktérů v oblasti rodinné problematiky
(napříč státním, neziskovým i ziskových sektorem) včetně zapojení rodin samotných.
Partnerství kampaně
V druhém pololetí se podařilo Síti MC získat záštitu Stále komise pro rodinu, rovné příležitosti
a národnostní menšiny PSP ČR nad celoroční kampaní Křídla a kořeny naší rodiny. Nová partnerství
byla vytvořena především na realizovaném odpoledni pro rodiny s dětmi s názvem „Honzík a Mařenka
se vydávají do světa“.
Přehled všech partnerů kampaně najdete zde.
Prezentace kampaně:


Konference Rodinná politika v Jihomoravském kraji – více viz níže
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Regionální setkání mateřských center ve Zlínském kraji – 16. 11. 2014, Zlín – Lucie
Nemešová, koordinátorka kampaní, zde prezentovala výstupy celoroční kampaně

Realizace odpoledne pro rodiny s dětmi s názvem Honzík a Mařenka se vydávají do
světa
Síť mateřských center o.s. ve spolupráci s dalšími organizacemi uspořádala dne 5. září 2014
v pražském parku Kampa na Praze 1 zážitkové odpoledne pro rodiny s dětmi s názvem „Honzík
a Mařenka se vydávají do světa“. Cílem realizovaného projektu bylo inspirovat rodiče, ale i prarodiče
a další členy rodiny k jednoduchým činnostem, které mohou se svými dětmi podnikat, aby je vedli
k touze po vědění a celoživotní chuti získávat vědomosti. Vedle toho bylo smyslem akce představit
činnost členských pražských mateřských center na podporu fenoménu mateřských center mezi
širokou veřejností. Akce se zúčastnilo 149 rodin, převážně z Prahy – z toho 18 rodin odjinud, a celkem
252 dětí se zapojilo do připravených soutěžních aktivit. Celkem na pražskou Kampu v pátek 5. září
2014 zavítalo 449 registrovaných osob a přibližně další stovka návštěvníků bez registrace. Více
informací: Lucie Nemešová, koordinátorka akce

3. Partnerská spolupráce
Prezentaci o členství v dalších organizacích či uskupeních a o účasti na událostech partnerských
organizací předkládáme v abecedním sledu.

CSR club
V termínech 9. září a 11. listopadu 2014 proběhlo třetí a čtvrté setkání CSR Clubu v tomto roce. Síť
MC - člena CSR club na setkáních zastupovaly Rut Kolínská a Klára Vlková. Pro více informací viz:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152812713420734.1073741886.144002895733&type=1

Asociace společenské odpovědnosti
Síť mateřských center se stala 23. 7. 2014 členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR). Na
schůzce 24. 9. 2014 zástupkyně Sítě MC, Klára Vlková a Lucie Nemešová, jednaly o dalších
možnostech spolupráce. Více o A-CSR: http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/
Geocaching
Síť MC ve Středočeském kraji připravila ve spolupráci s MC v Libereckém kraji svou síť pokladů
(=kešek) v rámci oslav výročí 20 let MC a 10 let Sítě MC, které byly zprovozněny postupně od 1. 5.
2012. Více informací o projektu najdete zde.
Konference Rodinná politika v Jihomoravském kraji
Krajská koordinátorka pro Jihomoravský kraj prezentovala Síť MC na konferenci s názvem Rodinná
politika v Jihomoravském kraji, která se konala 30. 9. 2014 v Brně. V rámci konference byl propagován
projekt Společnost přátelská rodině (v rámci prezentace paní Bisomové z Krajského úřadu JHM) i
celoroční kampaň Křídla a kořeny naší rodiny. Více na: http://www.rodinnapolitika.cz/190-konferencerodinna-politika-v-jihomoravskem-kraji.html
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Kulaté stoly se zaměstnavateli
Síť mateřských center o.s. uspořádala 15. 10. 2014 společně s organizací Siemens již čtvrtý kulatý
stůl se zaměstnavateli. Tématem setkání odbornic v oblasti personalistiky a komunikace bylo „Firemní
školky aneb flexibilní zaměstnavatel 21. století“. Síť MC zastupovaly Klára Vlková a Lucie Nemešová.
Koordinace kulatých stolů zůstává i nadále pod záštitou Sítě MC, a to v péči týmu projektu Společnost
přátelská rodině pod vedením Kláry Vlkové, která setkání připravuje vždy s hostitelskou firmou. Kulaté
stoly prohlubují spolupráci s vyjmenovanými firmami, pomáhají šířit povědomí o hnutí mateřských
center, budovat značku Sítě MC a v neposlední řadě propojují neziskový sektoru s byznys sektorem.
Více na: www.familyfriendly.cz.
Místo pro život
Rut Kolínská se stala v roce 2010 členkou kolegia projektu Místo pro život, který mapuje kvalitu života
obyvatel v regionech České republiky. Každoročně se účastní vyhodnocování úrovně životních
podmínek v jednotlivých krajích a slavnostního předávání, jehož se účastní též představitelé krajů. Síť
MC a mateřská centra díky tomu dostává prostor k prezentaci mezi odborníky a politiky.
Partnerství se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR
Síť mateřských center navázala v rámci celoroční kampaně partnerství se Svazem knihovníků
a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR). Výsledkem partnerství by měl být společný
projekt obou organizací. Na obou stranách proběhlo rozsáhlé mapování spolupráce mateřských center
s veřejnými knihovnami, resp. veřejných knihoven s mateřskými centry. Závěry z mapování byly
prezentovány prezidentkou Sítě MC Rut Kolínskou za doprovodu Lucie Nemešové, koordinátorky
kampaní, dne 3. 10. 2014 na Knihovnické dílně v Městské knihovně v Praze. Více na:
www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/akce-sekce-verejnychknihoven/knihovnicka-dilna-2014
Platforma proti vícenásobné diskriminaci založené na věku a pohlaví a systémová
podpora postavení osob 50+ v kontextu rovných příležitostí žen a mužů
Rut Kolínská zastupuje Síť MC, která přijala členství v Platformě proti vícenásobné diskriminaci
organizace Alternativa 50+. Více informací na: http://alternativaplus.cz/platforma-proti-vicenasobnediskriminaci-zalozene-na-veku-a-pohlavi-a-systemova-podpora-postaveni-osob-50-v-kontexturovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-9/
Rodinný portrét – spolupráce na výtvarné soutěži
Síti mateřských center a Národní síti místních akčních skupin ČR bylo Ekumenickou radou církví v ČR
opětovně nabídnuto partnerství na výtvarné soutěži pro děti, mládež i celé rodiny. Rut Kolínská jako
členka poroty byla též přizvaná k účasti na přímém přenosu České televize dne 28. října 2014
u příležitosti slavnosti Modlitba za domov, kde vystoupila v diskuzním bloku:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10745726437-modlitba-za-domov/
Vysočina Tourism
V rámci kraje Vysočina přišla nabídka na spolupráci na brožuře Vysočina Tourism, která by
propagovala mateřská centra v kraji, a to formou mapy s MC. Zvažuje se rozšíření do dalších krajů.
Spolupráce je v jednání. Více informací: Daria Čapková, koordinátorka pro kraj Vysočina.
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4.

Prezentace a osvěta

Pečeť kvality – Grundtship LSP
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy udělila Síti MC Pečeť kvality za projekt s názvem
Mother Centers developing support structures for active volunteer involvement. Více informací: Rut
Kolínská, prezidentka Sítě MC, a Jiřina Chlebovská, manažerka krajských koordinátorek
Profesní kvalifikace
Síť mateřských center je od 21. 8. 2013 oprávněna provádět zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro
děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M). V druhém pololetí tohoto roku Síť MC
udělila akreditaci čtrnácti uchazečkám z celkového počtu 37 osob od zahájení v září 2013.
Rok jinak
Síť mateřských center se zúčastnila výběrového řízení v rámci projektu Rok jinak společnosti
Vodafone ČR. V rámci podaného projektu poptávala služby PR a marketingového odborníka. Více
informací: Kateřina Vitochová Kadeřabková, fundraiserka
Roll-upy Sítě MC
Síť mateřských center byla v druhém pololetí obohacena o dva nové roll-upy. Jeden z nich
představuje vizi a cíle Sítě MC, druhý pak představuje mateřská centra.
Sametové posvícení
V rámci oslav 17. listopadu 2014 se Síť MC zviditelnila s tématem Kde je rodina, a sice v průvodu
masek Sametové posvícení v centru spolu s dalšími organizacemi v centru Prahy. Více informací:
http://www.sametoveposviceni.cz/
Slavnostní vyhlášení krajských a celorepublikového kola soutěže Společnost
přátelská rodině
Více viz níže – tiskové zprávy.
Urban Thinkers Campus
Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC, se ve dnech 14. – 18. 10. 2014 účastnila přípravného setkání
Světového urbanistického fóra s názvem Urban Thinkers Campus, které se konalo v Itálii.
Prezentovala zde příklady dobré praxe z českých mateřských center. Více informací: Rut Kolínská
Trnava 4. 7. 2014 – setkání s kolegyněmi se slovenské sítě MC UMC
Rut Kolínská využila pozvání na zahajovací koncert festivalu České sny a sešla se s kolegyněmi
z UMC, aby probraly možnosti spolupráce.
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III. Fundraising

Nedílnou součástí prezentace organizace navenek je i fundraising. Síť MC získala v rámci projektu
s názvem Motivace růstu podporu pozice fundraiserky a díky tomu příležitost posunout se o krok
vpřed směrem k další profesionalizaci a růstu organizace. Post fundraiserky zastává Kateřina
Vitochová Kadeřábková.

Fundraisingové příležitosti
V rámci Úterního dopisu jsme publikovali několik upozornění na aktuální grantové výzvy, zejména
v období červenec – konec září, které bylo bohaté na výzvy vhodné pro MC. Newsletterem jsme také
informovali o probíhajících slevách a soutěžích věnovaných speciálně členům Sítě MC (Hamánek
pomáhá, soutěže s Weledou, slevy na knihy Mladá fronta, slevy do fitnessu Contours, soutěž
Albatrosu).
Fundraisingový projekt Spolu pro MC
Nejčastějším předmětem komunikace byl dar společnosti ROSSMANN spol. s r.o., o němž kromě
článku v časopisu CSR fórum vyšlo i několik drobnějších příspěvků a dar byl aktivně komunikován
členy Sítě MC na facebookových profilech center i Sítě MC. Samozřejmostí je pravidelné publikování
příspěvků o darech, soutěžích a dalších výhodách pro MC na www.spolupromc.cz.
Díky projektu byla rovněž domluvena příležitostná vzájemná komunikace akcí pro rodiny se
společnostmi vydavatelství Mladá fronta a Albatros, zejména prostřednictvím newsletterů.
Newsletter pro dárce
Newsletter pro dárce s názvem Spolu v Síti vyšel 11. listopadu 2014 poprvé a byl rozeslán na 74
kontaktů (příznivců a dárců Sítě MC) prostřednictvím služby Mailchimp. Informoval o posledních
akcích Sítě, zval na konferenci Společnost přátelská rodině a zmiňoval se o možnostech dárcovství.
Přesně 47,9 procenta ho otevřelo a bezmála 20 procent kliklo na vložené odkazy.
Cold-mailing
Počátkem listopadu jsme rozeslali 637 adresátům e-mail nazvaný Radost je u nás zdarma, který
otevřelo více než 12 procent adresátů. Návštěvnost stránky www.spolupromc.cz se v den rozeslání emailu zvýšila na 89 unikátních návštěv a po dalších 5 dní se držela kolem 60 návštěv.
Fundraisingová podpora celoroční kampaně Křídla a kořeny naší rodiny
Realizačnímu týmu projektu SPR se podařilo zajistit finanční krytí realizovaného odpoledne pro rodiny
s dětmi s názvem Honzík a Mařenka se vydávají do světa, které se konalo v rámci celoroční kampaně
Křídla a kořeny naší rodiny. Generálním partnerem akce se stala společnost dm drogerie markt s.r.o.,
hlavními partnery akce ČSOB, a.s. a Linet spol. s r.o. Pro zhodnocení akce včetně finanční části viz
Závěrečnou zprávu s názvem „SitMC_Zaverecna zprava_CSOB“. Více informací: Lucie Nemešová,
koordinátorka akce
Dotazníkové šetření pro společnost Bayer s.r.o.
Síť mateřských center realizovala v měsíci září dotazníkové šetření k oblasti work-life balance pro
společnost Bayer s.r.o. Více informací: Klára Vlková, projektová manažerka a 1. viceprezidentka
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IV. Média
Oblast Media Relations dělíme na čtyři kapitoly: mediální partnerství, tiskové zprávy, publikační
činnost Sítě MC a monitoring.
V časopisu MÁMA a já vyšlo šest dvojstránkových článků, rozeslali jsme celkem 10 tiskových zpráv
a jedno stanovisko.
Reakce především na tiskové zprávy v mediálním prostoru, které se v tomto období zhmotnily
v přibližně 110 mediálních výstupů, najdete v monitoringu médií, jenž mapuje nejen publicitu projektů
Sítě MC a celoroční kampaně, ale i Sítě MC a její činnosti obecně. V závěru sdílíme i úspěchy
v médiích svých členů, které se nám podařilo zachytit v „síti“.
Reakce mají nejčastěji podobu uveřejnění tiskové zprávy v originálním či upraveném znění. Je zde
snaha, aby Síť MC byla médii vnímána jako expert v rodinné problematice, což potvrzuje fakt, že se
na její zástupkyně obrací nejen redaktoři z tištěných či online periodik, ale i rozhlasu či televize.

Největší zájem média projevují o informace k rovným příležitostem žen a mužů a komentářům
k projednávání vládního návrhu zákona péče o děti předškolního věku. Mediální ohlas jak na krajské,
tak i celorepublikové úrovni však vzbuzuje i projekt Společnost přátelská rodině, který se po sérii
slavnostních vyhlášeních pomalu chýlí ke svému konci. Po mediální stránce zdařilá byla i akce Sítě
MC s názvem Honzík a Mařenka se vydávají do světa.

1. Mediální partnerství

MÁMA a já
Síť MC dlouhodobě spolupracuje v rámci mediálního partnerství s časopisem MÁMA a já (od roku
2006), kde naplňujeme každý měsíc jednu dvojstránku. Na textech se většinou podílí autorsky Rut
Kolínská ve spolupráci s jednotlivými mateřskými centry a se zaměstnanci Sítě MC.

Červenec:

Jak se mohl takhle zahrabat? Aneb mám na to! (str. 106-107)

Srpen:

Rodina jako první univerzita dítěte aneb Honzík a Mařenka se vydávají do světa
(str. 106-107)

Září:

To dítě tomu přece ještě nerozumí aneb Co se v mládí naučíš … (str. 106-107)

Říjen:

Máma má mísu aneb Máma má starosti, proto je starostkou (str. 104-105)

Listopad:

Čte celá rodina (str. 104-105)

Prosinec:

Střípky z celoroční kampaně Křídla a kořeny naší rodiny (str. 104-105)

Články si můžete otevřít či stáhnout zde.
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Mediální partnerství projektu Spolu pro MC
Prezentaci projektu Spolu pro MC se daří šířit díky mediálnímu partnerství s portály pro rodinu: Pěkný
den, www.aktivnimama.cz, www.kamsdetmi.com, www.superrodina.cz, www.rodina.cz

Mediální partnerství odpoledne pro rodiny s dětmi s názvem Honzík a Mařenka se
vydávají do světa
Síti MC uzavřela mediální partnerství na odpoledni pro rodiny s dětmi s názvem Honzík a Mařenka se
vydávají do světa se stanicí Radio 1, v rámci kterého se realizovala spotová kampaň a rozhovor
s koordinátorkou akce. Dalšími mediálními partnery akce se byly Goout.cz a server Pěknýden.cz,
který se rovněž stal mediálním partnerem celoroční kampaně Křídla a kořeny naší rodiny.
http://www.radio1.cz/vypis/rozhovory/?stranka=8&perpage=15

Spot na konferenci Společnost přátelská rodině na Radio 1
Na Radio 1 jste měli v listopadu 2014 možnost vyslechnout si spotovou kampaň, která posluchače
zvala na konferenci Společnost přátelská rodině, která se konala 24. 11. 2014 v Praze.

2. Tiskové zprávy

Ve druhé polovině roku Síť MC vydala celkem 10 tiskových zpráv, z toho 7 krajských a 3
celorepublikové, a jedno stanovisko. Více viz přehled níže. Tiskové zprávy jsou ke stažení zde.

Přehled vydaných tiskových zpráv:
8. 10. – 8. 12. 2014 Společnost přátelská rodině – vydáno 6 krajských tiskových zpráv
k slavnostním vyhlášením výsledků krajského kola soutěže v krajích: Plzeňském (8.10.2014),
Ústeckém
(8.10.2014),
Olomouckém
(5.11.2014),
Moravskoslezském
(13.11.2014),
Královéhradeckém (26.11.2014) a kraji Vysočina (8.12.2014)
15. 10. 2014 Firemní školky zvyšují hodnotu zaměstnavatele na trhu práce – tisková zpráva
ke kulatému stolu se zaměstnavateli ve společnosti Siemens
20. 11. 2014 Pohled prezidia Sítě mateřských center na zákon o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině – stanovisko SMC k projednávanému návrhu zákona o dětské skupině
21. 11. 2014 Dáváme dětem křídla a kořeny? – krajská tisková zpráva k oslavám Světového dne
dětí v Libereckém kraji
24. 11. 2014 Rodina na zapřenou nebo součástí firmy? Český byznys se stává přátelský rodině
– tisková zpráva k slavnostnímu vyhlášení celorepublikového kola soutěže Společnost přátelská
rodině
27. 11. 2014 Před 25 lety stávkovaly na Staroměstském náměstí, dnes úspěšně kandidují
v komunálních volbách – tisková zpráva k výsledkům dotazníkového šetření k letošním komunálním
volbám a kandidatuře žen z mateřských center
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3. Publikační činnost Sítě MC

Ve druhé polovině roku Síť MC vydala Výroční zprávu za rok 2013. Výroční zpráva je ke stažení zde
nebo k dostání v tištění podobě v kanceláři Sítě MC (Klimentská 34, Praha 1).

4. Sociální sítě

Síť mateřských center od nového roku změnila svou tvář na sociálních sítích a i v druhém pololetí se
snaží svoji stránku na Facebooku více přiblížit svým „fanouškům“ a zároveň rozšířit jejich počty, a to
především tematickým rozšířením záběru příspěvků, ale i snahou o větší interakci se svými fanoušky
prostřednictvím diskuze nad nejrůznějšími tématy.

Aktuální počet fanoušků (Celkový počet označení stránky jako To se mi líbí) k 22. 12. 2014 je 795, od
10. 7. 2014 počet fanoušků vzrost o 64 fanoušků.

Celkový počet příspěvků Sítě MC za druhé pololetí k 28. 11. 2014 je 57, což je o 12 příspěvků více
než v druhém čtvrtletí 2014. Příspěvky Sítě MC můžeme rozdělit do několika kategorií: odkaz, stav,
fotka. Největší dosah mají sdílené odkazy (osloví v průměru 496 osob), z hlediska počtu kliknutí na
příspěvek je nejúspěšnější sdílení stavu, z hlediska počtu „liků“ si nejlépe vedou sdílené fotografie.
Pro přehled příspěvků navštivte náš facebookový profil.

5. Monitoring médií

Celkový počet mediálních výstupů za druhé pololetí (11. 7. – 28. 11. 2014) činí okolo 110 výstupů,
5
z toho 39 výstupů k akci Sítě MC s názvem Honzík a Mařenka se vydávají do světa.

Síť MC

Název: Nejasný zákon o dětské skupině ohrožuje i skauty (článek)
Kdy zveřejněno: 23. 7. 2014
Kde zveřejněno: MF Dnes, str. A5
Obsah: Dětská skupina
5

Tento údaj není finální. Vzhledem k požadavku na zpracování shrnutí k oblasti PR v krátkém časovém úseku se
nestihl pečlivý monitoring médií ve vtahu k Síti MC a všem jejím projektům a dalším výstupům.
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Název: Sněmovna nás chce zlikvidovat, bojí se lesní školky (články)
Kdy zveřejněno: 9. 10. 2014
Kde zveřejněno: Novinky.cz
Obsah: Dětská skupina
Zdroj: http://www.novinky.cz/veda-skoly/349212-snemovna-nas-chce-zlikvidovat-boji-se-lesniskolky.html

Název: Poslanci odložili rozhodnutí o zákonu o dětské skupině (článek)
Kdy zveřejněno: 24. 10. 2014
Kde zveřejněno: Blesk.cz, Ceskenoviny.cz, Denik.cz, Epravo.cz
Obsah: Dětská skupina
Zdroj: http://www.blesk.cz/clanek/live-zpravy/282147/poslanci-odlozili-rozhodnuti-o-zakonu-o-detskeskupine.html
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/poslanci-odlozili-rozhodnuti-o-zakonu-o-detske-skupine/1139079
http://www.denik.cz/z_domova/poslanci-odlozili-rozhodnuti-o-zakonu-o-detske-skupine-20141024.html
http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/poslanci-odlozili-rozhodnuti-o-zakonu-o-detske-skupine95862.html

Název: Radní Martin Klika seznámil zástupce mateřských center s plány Ústeckého kraje (TZ)
Kdy zveřejněno: 26. 11. 2014
Kde zveřejněno: oficiální web Ústecký kraj
Obsah: Setkání sociálních pracovníků v Ústeckém kraji
Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/radni-martin-klika-seznamil-zastupce-materskych-center-s-planyusteckeho-kraje/d-1686578/p1=204698

Název: Před 25 lety stávkovaly na Staroměstském náměstí, dnes úspěšně kandidují v
komunálních volbách (TZ)
Kdy zveřejněno: 28. 11. 2014
Kde zveřejněno: Rodina.cz
Obsah: Kandidatura žen z MC v komunálních volbách
Zdroj: http://www.rodina.cz/clanek9971.htm

Název: Začíná soutěž Obec přátelská rodině, přihlaste se včas! (TZ)
Kdy zveřejněno: 8. 12. 2014
Kde zveřejněno: Moderní obec
Obsah: Obec přátelská rodině
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Zdroj: http://moderniobec.ihned.cz/c1-63219300-zacina-soutez-obec-pratelska-rodine-prihlaste-sevcas

Název: Pražské komunální volby „kvantita místo kvality“
Kdy zveřejněno: 12. 10. 2014
Kde zveřejněno: ČRo Plus
Obsah: fejeton k volbám
Zdroj: http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/1407281

Kampaň Křídla a kořeny naší rodiny

Pro mediální výstupy z akce Sítě MC s názvem Honzík a Mařenka se vydávají do světa (celkem 39x)
viz příloha „Honzik a Marenka se vydavaji do sveta_5-9-2014_prehled_medialni_vystupy“.

Název: Táta dneska frčí (reportáž)
Kdy zveřejněno: Boskovická televize
Kde zveřejněno: 7. 7. 2014
Obsah: Táta dneska frčí
Zdroj: http://www.boskovice.cz/tata-dneska-frci/d-22221

Název: Sonda do představ o péči o děti a domácnost (TZ)
Kdy zveřejněno: 8. 7. 2014
Kde zveřejněno: svop.org (web Spolek pro obnovu venkova)
Obsah: Průzkum rovných příležitostí v péči o děti a domácnost
Zdroj: http://www.spov.org/obnova-rodiny/sonda-do-predstav-o-peci-o-deti-a-domacnost.aspx

Název: Síť mateřských center přináší výsledky průzkumu o české společnosti ve vztahu k
rovným příležitostem rodičů v rodičovství a péči o domácnost (TZ)
Kdy zveřejněno: 9. 7. 2014
Kde zveřejněno: csr-online.cz (web Business Leaders Forum)
Obsah: Průzkum rovných příležitostí v péči o děti a domácnost
Zdroj: http://www.csr-online.cz/2014/07/09/sit-materskych-center-prinasi-vysledky-pruzkumu-o-ceskespolecnosti-ve-vztahu-k-rovnym-prilezitostem-rodicu-v-rodicovstvi-a-peci-o-domacnost/

Název: Na věku nezáleží - klobouk dolů (článek)
Kdy zveřejněno: 24. 9. 2014
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Kde zveřejněno: fotograficky.guru.cz
Obsah: Fotografická soutěž
Zdroj: http://fotograficky.guru/na-veku-nezalezi-klobouk-dolu.html

Název: Sametové posvícení chce s humorem kritizovat dnešní společnost (TZ)
Kdy zveřejněno: 12. 11. 2014
Kde zveřejněno: vz24.cz
Obsah: Sametové posvícení
Zdroj: http://www.vz24.cz/clanky/sametove-posviceni-chce-s-humorem-kritizovat-dnesni-spolecnost/

Název: Oslavy Světového dne dětí (pozvánka)
Kdy zveřejněno: 14. 11. 2014
Kde zveřejněno: Peknyden.cz
Obsah: Světový den dětí
Zdroj: http://www.peknyden.cz/akce-pro-deti/7629-materska-a-rodinna-centra-po-cele-cr-oslavysvetoveho-dne-deti/

Název: Mateřská centra v Libereckém kraji oslaví Světový den dětí (TZ)
Kdy zveřejněno: 17. 11. 2014
Kde zveřejněno: oficiální web Libereckého kraje
Obsah: Světový den dětí
Zdroj: http://www.kraj-lbc.cz//Materska-centra-v-Libereckem-kraji-oslavi-Svetovy-den-detin262176.htm

Název: Mateřská centra ve čtvrtek oslaví Světový den dětí (TZ)
Kdy zveřejněno: 19. 11. 2014
Kde zveřejněno: Českolipský deník
Obsah: Světový den dětí
Zdroj: http://www.kraj-lbc.cz//Materska-centra-v-Libereckem-kraji-oslavi-Svetovy-den-detin262176.htm

Název: Světový den dětí v Jabloneckém Jablíčku (reportáž)
Kdy zveřejněno: 20. 11. 2014
Kde zveřejněno: ARTMTV.cz
Obsah: Světový den dětí v Jabloneckém Jablíčku
Zdroj: http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-5677.html
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Název: Sametové posvícení – průvod 2014 (video)
Kdy zveřejněno: 23. 11. 2014
Kde zveřejněno: YouTube
Obsah: Sametové posvícení
Zdroj: http://youtu.be/MPyzFoPx9X4

Projekt Společnost přátelská rodině

Název: Rodinná politika Jihomoravského kraje (prezentace)
Kdy zveřejněno: 30. 9. 2014
Kde zveřejněno: Rodinnapolitika.cz
Obsah: Společnost přátelská rodině – partnerské projekty (slide č. 13)
Zdroj: http://www.rodinnapolitika.cz/webfiles/soubory/1_1_bisomova.pdf

Název: Diakonie Západ a její dceřiná společnost Možnosti tu jsou nominovány v soutěži! (TZ)
Kdy zveřejněno: 7. 10. 2014
Kde zveřejněno: Diakoniezapad.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině v Plzeňském kraji
Zdroj: http://www.diakoniezapad.cz/prectete-si/hlavni-rubrika/diakonie-zapad-a-jeji-dcerina-spolecnostmoznosti-tu-jsou-nominovany-v-soutezi/

Název: Ústecký kraj ocenil společnosti přátelské rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: 8. 10. 2014
Kde zveřejněno: oficiální web Ústeckého kraje
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině v Ústeckém kraji
Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-ocenil-spolecnosti-pratelske-rodine/d1685852/p1=204698

Název: Ocenění Společnost přátelská rodině pro Loretu Rumburk
Kdy zveřejněno: 10. 10. 2014
Kde zveřejněno: sluknovsky.vybezek.ez
Obsah: Ocenění Společnost přátelská rodině / Konference Společnost přátelská rodině v Ústeckém
kraji
Zdroj: http://sluknovsky.vybezek.eu/aktuality/mejlem/item/3350-oceneni-rodina-loreta-rumburk.html

Název: Školky v kraji se navzájem inspirují (článek)
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Kdy zveřejněno: 10. 10. 2014
Kde zveřejněno: Plzeňský deník
Obsah: Projekt Společnost přátelská rodině a SKP Duha

Název: Mostecká 15. ZŠ získala certifikát Společnost přátelská rodině (článek)
Kdy zveřejněno: 13. 10. 2014
Kde zveřejněno: Mostecké listy (online deník statutárního města Mostu)
Obsah: Ocenění Společnost přátelská rodině / Konference Společnost přátelská rodině v Ústeckém
kraji
Zdroj: http://listy.mesto-most.cz/mostecka-15-zs-ziskala-certifikat-spolecnost-pratelska-rodine/d7860/p2=905

Název: Pozvánka na konferenci Společnost přátelská rodině 2014 (pozvánka)
Kdy zveřejněno: 20. 10. 2014
Kde zveřejněno: LinkedIn – Network českých žen
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
Zdroj: https://www.linkedin.com/groups/Pozv%C3%A1nka-na-konferenci-Spole%C4%8Dnostp%C5%99%C3%A1telsk%C3%A1-5073010.S.5929921764401364995?goback=%2Egna_5073010

Název: Zoo Děčín je Společnost přátelská rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: 21. 10. 2014
Kde zveřejněno: Zoodecin.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině v Ústeckém kraji
Zdroj: http://www.zoodecin.cz/?p=clanky/zoo-decin-je-spolecnost-pratelska-rodine

Název: Firemní školky zvyšují hodnotu zaměstnavatele na trhu práce (TZ)
Kdy zveřejněno: 22. 10. 2014
Kde zveřejněno: csr-online.cz (web Business Leaders Forum)
Obsah: Kulatý stůl se zaměstnavateli ve společnosti Siemens
Zdroj: http://www.csr-online.cz/2014/10/22/sit-mc-firemni-skolky-zvysuji-hodnotu-zamestnavatele-natrhu-prace/

Název: Firemní školky zvyšují hodnotu zaměstnavatele na trhu (TZ)
Kdy zveřejněno: 23. 10. 2014
Kde zveřejněno: Ucimse.cz
Obsah: Kulatý stůl se zaměstnavateli ve společnosti Siemens
Zdroj: http://www.ucimse.cz/zpravy/firemni-skolky-zvysuji-hodnotu-zamestnavatele-na-trhu-prace.html
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Název: Firemní školky zvyšují hodnotu zaměstnavatele na trhu práce (TZ)
Kdy zveřejněno: 4. 11. 2014
Kde zveřejněno: Moderní řízení
Obsah: Kulatý stůl se zaměstnavateli ve společnosti Siemens
Zdroj: http://download.ihned.cz/download/DOT_nwsltr/CSRaHR_2014_17.pdf

Název: Olomoucký kraj získal ocenění Společnost přátelská rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: 5. 11. 2014
Kde zveřejněno: oficiální web Olomouckého kraje
Obsah: Ocenění Společnost přátelská rodině / Konference Společnost přátelská rodině
v Olomouckém kraji
Zdroj: http://www.kr-olomoucky.cz/olomoucky-kraj-ziskal-oceneni-spolecnost-pratelska-rodineaktuality-3780.html

Název: Kraj je přátelský k rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: 7. 11. 2014
Kde zveřejněno: Právo
Obsah: Ocenění Společnost přátelská rodině / Konference Společnost přátelská rodině
v Olomouckém kraji

Název: Otázka pro … (rozhovor)
Kdy zveřejněno: 11. 11. 2014
Kde zveřejněno: Novojičínský deník
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině v Plzeňském kraji

Název: Konference Společnost přátelská rodině (pozvánka)
Kdy zveřejněno: 13. 11. 2014
Kde zveřejněno: Zenysro.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.zenysro.cz/CS#!detail/prozivej/7662/Konference-Spolecnost-pratelska-rodine

Název: V MS kraji se zlepšují podmínky pro rodiče v práci (reportáž)
Kdy zveřejněno: 14. 11. 2014
Kde zveřejněno: Polar.cz (moravskoslezská regionální televize)
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině v Moravskoslezském kraji
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Zdroj: http://polar.cz/zpravy/archiv/1/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/clanek/16959/v-ms-kraji-sezlepsuji-podminky-pro-rodice-v-praci

Název: Konference Společnost přátelská rodině (pozvánka)
Kdy zveřejněno: 14. 11. 2014
Kde zveřejněno: Budupomahat.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.budupomahat.cz/akce/konference-spolecnost-pratelska-rodine

Název: V MS kraji se zlepšují podmínky pro rodiče v práci (článek)
Kdy zveřejněno: 15. 11. 2014
Kde zveřejněno: Infoportaly.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině v Moravskoslezském kraji
Zdroj: http://infoportaly.cz/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/16959-v-ms-kraji-se-zlepsuji-podminkypro-rodice-v-praci

Název: Ukázka zvonkohry, kterou jsme zakončili Konferenci Společnost přátelská rodině aneb
Rodič v práci (video)
Kdy zveřejněno: 16. 11. 2014
Kde zveřejněno: Facebook Rodinné centrum Provázek
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině v Moravskoslezském kraji
Zdroj:
https://www.facebook.com/video.php?v=10153384327176531&set=vb.213737491530&type=2&theate
r

Název: Rodiče na trhu práce - odborná konference v Educe (reportáž)
Kdy zveřejněno: 17. 11. 2014
Kde zveřejněno: TVportály.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině v Moravskoslezském kraji
Zdroj: http://tvportaly.cz/novy-jicin/34926-rodice-na-trhu-prace-odborna-konference-v-educe

Název: Pozvánka na konferenci Společnost přátelská rodině (pozvánka)
Kdy zveřejněno: 18. 11. 2014
Kde zveřejněno: LinkedIn – Network českých žen
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
Zdroj: https://www.linkedin.com/groups/Pozv%C3%A1nka-na-konferenci-Spole%C4%8Dnostp%C5%99%C3%A1telsk%C3%A15073010.S.5938952813970219008?view=&gid=5073010&type=member&item=593895281397021900
8#commentID_null
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Název: Firemní školky zvyšují hodnotu zaměstnavatele na trhu práce (TZ)
Kdy zveřejněno: 23. 10. 2014
Kde zveřejněno: LinkedIn – Network českých žen
Obsah: Kulatý stůl se zaměstnavateli ve společnosti Siemens
Zdroj: https://www.linkedin.com/groups/Firemn%C3%AD-%C5%A1kolky-zvy%C5%A1uj%C3%ADhodnotu-zam%C4%9Bstnavatele-5073010.S.5930970564511420419?goback=%2Egna_5073010

Název: Soutěž Společnost přátelská rodině zná své vítěze za rok 2014 (TZ)
Kdy zveřejněno: 24. 11. 2014
Kde zveřejněno: MPSV.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/19718

Název: Společnost přátelská rodině (pozvánka)
Kdy zveřejněno: 24. 11. 2014
Kde zveřejněno: Spolecenskaodpovednostfirem.cz (web A-CSR)
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/327/spolecnost-pratelska-rodine/

Název: Rodina na zapřenou nebo součástí firmy (TZ)
Kdy zveřejněno: 24. 11. 2014
Kde zveřejněno: Peoplemanagementforum.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.peoplemanagementforum.cz/rodina-zaprenou-soucasti-firmy/

Název: Nezapírejte v práci rodinu. Český byznys je přátelštější k osobnímu životu (článek)
Kdy zveřejněno: 25. 11. 2014
Kde zveřejněno: Ihned.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://byznys.ihned.cz/c1-63169170

Název: Oceněny firmy přátelské rodině (článek)
Kdy zveřejněno: 25. 11. 2014
Kde zveřejněno: Halonoviny.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
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Zdroj: http://www.halonoviny.cz/articles/view/31760288

Název: Rodina na zapřenou nebo součástí firmy? Český byznys se stává přátelský rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: 25. 11. 2014
Kde zveřejněno: csr-online.cz (web Business Leaders Forum)
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.csr-online.cz/2014/11/25/sit-mc-rodina-na-zaprenou-nebo-soucasti-firmy-ceskybyznys-se-stava-pratelsky-rodine/

Název: Česká spořitelna je Společnost přátelská rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: 25. 11. 2014
Kde zveřejněno: csas.cz (web České spořitelny)
Obsah: Ocenění Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2301.xml

Název: Oceněny firmy přátelské rodině (Haló noviny)
Kdy zveřejněno: 26. 11. 2014
Kde zveřejněno: MPSV.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/19732

Název: Podnikatel, lékař, geolog a další lidí. Osobnosti, na které může být kraj hrdý (TZ)
Kdy zveřejněno: 29. 11. 2014
Kde zveřejněno: MF Dnes
Obsah: Ocenění Společnost přátelská rodině / Konference Společnost přátelská v rodině
v Karlovarském kraji

Název: Litoměřický HENNLICH získal titul Společnost přátelská rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: 5. 12. 2014
Kde zveřejněno: Vašelitoměřicko24.cz
Obsah: Ocenění Společnost přátelská rodině / Konference Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://litomericko24.cz/2014/12/05/litomericky-hennlich-ziskal-titul-spolecnost-pratelska-rodine/

Název: Hennlich získal titul - Společnost přátelská rodině (článek)
Kdy zveřejněno: 7. 12. 2014
Kde zveřejněno: Techmagazin.cz
Obsah: Ocenění Společnost přátelská rodině
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Zdroj: http://www.techmagazin.cz/novinka/726

Název: Společnost přátelská rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: 8. 12. 2014
Kde zveřejněno: ddhb.cz (web Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Obsah: Ocenění Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.ddhb.cz/?id=96929&action=detail

Název Společnost přátelská rodině v Královéhradeckém kraji (TZ)
Kdy zveřejněno: 16. 12. 2014
Kde zveřejněno: oficiální web Obec Mokré
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině v Hradci Králové
Zdroj: http://www.obecmokre.cz/udalosti-2014?id=97775&action=detail

Název: V Unileveru se staráme se o zdraví zaměstnanců, klidně jim naservírujeme snídani
(článek)
Kdy zveřejněno: 8. 12. 2014
Kde zveřejněno: Ihned.cz
Obsah: Ocenění Společnost přátelská rodině a profil společnosti Unilever v oblasti work-life balance

Název: Certifikáty jako značka kvality (článek)
Kdy zveřejněno: 17. 12. 2014
Kde zveřejněno: Zivotnapadum.cz
Obsah: Ocenění Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.zivotnapadum.cz/novinka/certifikat-jako-znacka-kvality.html

Název: Nepropásněte vyhlášení soutěže Společnost přátelská rodině (pozvánka)
Kdy zveřejněno: (říjen-listopad 2014)
Kde zveřejněno: Peoplemanagementforum.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.peoplemanagementforum.cz/cs/aktuality/nepropasnete-vyhlaseni-soutezespolecnost-pratelska-rodine/

Název: Konference Společnost přátelská rodině (pozvánka)
Kdy zveřejněno: (listopad 2014)
Kde zveřejněno: Pracezeny.cz
Obsah: Konference Společnost přátelská rodině
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Zdroj: http://www.pracezeny.cz/konference-spolecnost-pratelska-rodine-2

Projekt Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě

Název: Půl roku na poloviční úvazek (článek/TZ)
Kdy zveřejněno: 6/2014
Kde zveřejněno: Klub personalistů ČR 6/2014, str. 3
Obsah: Ukončení rekvalifikací Péče o děti v projektu Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání
tobě
Zdroj: http://www.klubpersonalistu.cz/cz/pdf/1408970393_zpravodaj.pdf

Název: 32 žen napříč celou Českou republikou může díky Síti mateřských center půl roku
pracovat na poloviční úvazek (TZ)
Kdy zveřejněno: 22. 8. 2014
Kde zveřejněno: oficiální web Libereckého kraje
Obsah: Ukončení rekvalifikací Péče o děti v projektu Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání
tobě
Zdroj: http://www.kraj-lbc.cz/32-zen-napric-celou-Ceskou-republikou-muze-diky-Siti-materskychcenter-pul-roku-pracovat-na-polovicni-uvazek-n249397.htm

Projekt SPOLU PRO MC

Název: Pomáhat je jednoduché, stačí chtít! (TZ)
Kdy zveřejněno: 3. 11. 2014
Kde zveřejněno: Souvisime.cz
Obsah: Rossmann v rámci projektu Spolu pro MC materiálně podpořil vybraná MC
Zdroj: http://www.souvisime.cz/zpravy/ceska-republika/pomahat-je-jednoduche-staci-chtit.html

Název: První balíčky hygienických potřeb od společnosti ROSSMANN putovaly do šesti
pražských center (TZ)
Kdy zveřejněno: 12. 11. 2014
Kde zveřejněno: Rossmann.cz
Obsah: Rossmann v rámci projektu Spolu pro MC materiálně podpořil vybraná MC
Zdroj: http://www.rossmann.cz/press/tiskove-zpravy/2014/prvni-balicky-hygienickych-potreb-odspolecnosti-rossmann-putovaly-do-sesti-prazskych-center.html

Název: ROSSMANN rozdával balíčky (TZ)
Kdy zveřejněno: 13. 11. 2014
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Kde zveřejněno: Pražskýpatriot.cz
Obsah: Rossmann v rámci projektu Spolu pro MC materiálně podpořil vybraná MC
Zdroj: http://www.prazskypatriot.cz/rossmann-rozdaval-balicky/

Název: Balíčky hygienických potřeb putovaly do mateřských center (TZ)
Kdy zveřejněno: 15. 11. 2014
Kde zveřejněno: Pracujici-mama.cz
Obsah: Rossmann v rámci projektu Spolu pro MC materiálně podpořil vybraná MC
Zdroj: http://www.pracujici-mama.cz/news/balicky-hygienickych-potreb-putovaly-do-materskych-center/

Název: Pomáhat je jednoduché, stačí chtít! (TZ)
Kdy zveřejněno: 26. 11. 2014
Kde zveřejněno: Prostějovský deník, Pardubický deník
Obsah: Rossmann v rámci projektu Spolu pro MC materiálně podpořil vybraná MC

Název: Móda trochu jinak. Úspěšní studenti. Materiální pomoc. Knižní maraton. Dvě města, dva
přestupy
Kdy zveřejněno: 1. 12. 2014
Kde zveřejněno: Lidové noviny
Obsah: Rossmann v rámci projektu Spolu pro MC materiálně podpořil vybraná MC

Název: Hygienické potřeby mířily i do Klubíku (TZ)
Kdy zveřejněno: 6. 12. 2014
Kde zveřejněno: Břeclavský deník
Obsah: Rossmann v rámci projektu Spolu pro MC materiálně podpořil vybraná MC

Mateřská centra

Uloveno v Síti MC:

(reportáž)
Kdy zveřejněno: 4. 7. 2014
Kde zveřejněno: Impuls.cz
Obsah: MC Loučka k příměstským táborům
Zdroj: http://poslitodal.impuls.cz/
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Pravidelné informace o mateřských centrech kraje Vysočina v Novinách kraje Vysočina:
http://www.ikrajvysocina.cz/pdf-archiv

Mateřská centra se objevila v jedné z povídek televizním seriálu Nevinné lži. Hlavní hrdinka patřila
k aktivním členkám mateřského centra, matka i manžel jí to vyčítala.
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