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O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
Podoba výroční zprávy vycházející z modelu Social Reporting 
Standard našla pozitivní odezvu, a tak pokračujeme v započatém 
trendu.
Popsat širokou škálu činnosti Sítě pro rodinu není zcela snadné. Spo-
lečně uvádíme základní vklad, bez kterého bychom se ani jednomu 
pilíři nemohli věnovat. Další popis činnosti pak už pro přehlednost 
kopíruje naše tři základní pilíře: Rodina ve společnosti, Rodina v cen-
tru a Rodina ve firmě.
Soustředili jsme se především na popis konkrétních kroků, které 
jsme v roce 2018 provedli, a to včetně „tvrdých čísel“. Zároveň 
výroční zpráva obsahuje i srovnání činnosti v uplynulých letech. 
K vyhodnocení výsledků naší práce jsme použili především zpětnou 
vazbu těch, kdo využívají našich služeb či s námi spolupracují.
Máme naději, že obsah výroční zprávy povzbudí jak stávající partne-

ry k dalšímu prohloubení spolu-
práce, tak osloví další osobnosti 
i organizace k zapojení do po-
silování hodnoty rodiny spolu 
s námi.

  Rut Kolínská             
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Mateřská centra, která 
v roce 2018 byla členy 
Sítě pro rodinu

BC Babický drak 
Babice u Říčan

RC Bateláček 
Batelov

MC Hvězdička 
Benešov

Žirafa Bílovice 
Bílovice nad Svitavou

1. česká společnost 
Bílý Kopec

Klub Ratolest 
Blansko

MC Veselý Paleček 
Blansko

MC Čtyřlístek 
Blatnička

RC Balónky 
Blažovice

Rodina zůstává 
středobodem či 
východiskem činnosti 
Sítě pro rodinu. 
Pokračujeme v působení, 
které odstartovalo 
otevření 1. mateřského 
centra (MC) v České 
republice v roce 1992 
a následné založení Sítě 
pro rodinu v roce 2002 
(tehdy pod názvem Síť 
mateřských center), a sice 
v prevenci rizikových 
situací v rodině i ve 
společnosti v kontextu 
životních podmínek 
rodin.

Činnost Sítě pro rodinu dělíme 
do tří pilířů, které řeší tři okru-
hy sociálních problémů:
•	 Rodina ve společnosti – pro-

blém: nedoceňování hodno-
ty rodiny

 Společně s našimi členskými 
organizacemi posilujeme hod-
notu rodiny ve společnosti 
s cílem návratu prestiže a po-
zitivního obrazu rodiny.

•	 Rodina v centru – problém: 
nejistá existence mateř-
ských center

 Síť pro rodinu jako garantka 
know-how mateřských cen-
ter v ČR hájí jejich společné 
zájmy, uznání přínosu jejich 
práce a podporu stability 
center v zájmu rodin a je-
jích jednotlivých členů všech 
generací. Centra čelí nejen 
přetrvávajícím předsudkům 

NAŠE ČINNOST – 
CO A JAK ŘEŠÍME

 
tři VÝchOdiskA NAšÍ PRÁce

a podceňování přínosu pri-
mární prevence, ale přede-
vším rostoucímu znevažování 
neziskového sektoru.

•	 Rodina ve firmě – problém: 
nedůstojné postavení rodiny 
na trhu práce

 Posilujeme hodnotu rodiny na 
trhu práce tím, že pomáháme 
měnit firemní kulturu ve pro-
spěch slaďování pracovního 
a rodinného života, společen-
ské odpovědnosti firem a rov-
ných příležitostí.

Ve výroční zprávě představu-
jeme každý pilíř zvlášť, i když 
spolu úzce souvisí a některé 
naše aktivity jsou vzájemně 
provázané. Společně však uvá-
díme to, co jsme museli zajistit, 
abychom mohli naplňovat cíle 
jednotlivých pilířů.
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RC Slůně 
Bohumín

RC Nebojsa 
Bojkovice

RC Mraveniště 
Bory

MC Boskovice 
Boskovice

Brandýský Matýsek 
Brandýs  

nad Labem

Rolnička Černovice 
Brno 

MC Loučka 
Brno

RC Pastelka 
Brno

MC Sedmikráska 
Brno

RC MaTáta 
Brno – Řečkovice

Čím jsme přispěli – jaký 
byl náš základní společný 
vklad?

•	 Pokračovali jsme ve stabiliza-
ci pracovního týmu.

•	 Udrželi jsme zázemí včetně 
nutného technického vyba-
vení pro základní pracovní 
tým (5 osob) v kanceláři 
v Praze 1, v Truhlářské ulici 
24. Krajské koordinátorky 
pracují především z vlastních 
domácností nebo využívají 
prostor MC.

•	 Pražská kancelář slouží jako 
multifunkční prostor pro se-
tkávání s krajskými koordi-
nátorkami, pro komornější 

vzdělávací aktivity, pro pra-
covní jednání s partnery, 
pro zkoušky profesní kva-
lifikace Chůva pro děti do 
zahájení povinné školní  
docházky.

•	 Kancelář zahrnuje také od-
bornou knihovnu a stále se 
rozrůstající archiv.

•	 Základem finančních zdrojů 
na pokrytí nákladů aktivit 
zůstala podpora tří pro-
jektů: Síť pro rodinu 2018 
z dotačního programu 
MPSV Rodina, Profesionální 
Síť a Sdílení + Odbornost +  
Síťování (S+O+S) z Operač-
ního programu zaměstna-
nost ESF (detaily viz kapitola 

Petra Fajfrová – 
Office Manager

Finance a účetnictví a příloha 
Anotace projektů).

•	 Tak jako každým rokem ne-
lze opominout významný 
nevyčíslitelný vklad, a sice 
práci odvedenou dobro-
volnicky, a to jak jednotlivci 
pracovního týmu a příslušní-
ky jejich rodin, tak i sympati-
zanty z řad přátel.
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Komunitní centrum  
pro rodinu Brtnice 
Brtnice

RaMC Malenka 
Brumov – Bylnice

MC Skřítci 
Bruntál

Klubík Břeclav 
Břeclav

RC Pampeliška 
Březnice

RaKC Kocourek 
Březová nad Svitavou

RC Buštěhradský pelíšek 
Buštěhrad

Kopretina 
Bystřice nad Pernštejnem

RC Kopretina 
Čáslav

MC Čelákovice 
Čelákovice

Naše dosavadní dílčí 
kroky

Od roku 2004 organizujeme 
kampaně, jimiž se snažíme upo-
zornit na široké spektrum pro-
blematiky života rodin (Spo-
lečnost přátelská rodině, Jak 
se žije s kočárkem, Táta dnes-
ka frčí, Město pro děti, Křídla 
a kořeny naší rodiny, Rodina 
nemusí jít do prčic).
Působíme na poli osvěty – kaž-
doročně organizujeme sympo-
ziony na aktuální téma.
Máme zastoupení v poradních 
orgánech – v Radě vlády pro 
rovnost žen a mužů (RVRP) 
– Rut Kolínská (opakovaně 

jmenovaná od roku 2002) 
předsedá Výboru pro sladění 
pracovního a rodinného živo-
ta (od roku 2009) a zastupuje 
RVRP v Monitorovacím výboru 
Operačního programu zaměst-
nanost (MV OPZ).
Spolupracujeme se Stálou ko-
misí pro rodinu poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR, s Minis-
terstvem práce a sociálních věcí 
(od roku 2002) i s kraji České 
republiky (od roku 2006).
Motivujeme už čtvrté volební 
období ženy z řad mateřských 
center, aby kandidovaly v ko-
munálních volbách, a těší nás, 
že jich každé volby přibývá.
Ještě před vznikem formální 

Sítě jsme se zapojili do meziná-
rodní globální organizace GRO-
OTS International a Huairou 
Commission.

Přístup k řešení 
problému

Posilování hodnoty rodiny ve 
společnosti považujeme za náš 
stěžejní úkol. Práce v oblasti 
prosazování společných zá-
jmů zahrnuje bezpočet setkání 
a diskusí. Není to však téma, 
které by obsahovaly dotač-
ní výzvy, ani které by zaujalo 
sponzory. Proto většinu práce 
v této oblasti vykonáváme do- 
brovolnicky.

ROdiNA Ve sPOLeČNOsti – 
NedOceňOVÁNÍ hOdNOty ROdiNy



Podporujeme k zapojování 
do komunitního plánování 
a poradních orgánů v místě 
fungování MC

Vytváříme platformu 
političek vzešlých z MCSpolupráce s mezinárodními sítěmi

Vytváříme platformu odborníků

Spolupracujeme s médii

Prosazujeme společné zájmy

Organizujeme kampaně

Spolupracujeme s ministerstvy

Připomínkujeme 
zákony na pozici členů 
poradních orgánů

Pořádáme osvětovou činnost

Sdílíme naše názory a úspěchy 
na www a sociálních sítích

UPOZORňUjeme NA hOdNOtU 
ROdiNy PRO kAždéhO

sÍťUjeme OdbORNÍky 
A ORgANiZAce NA LOkÁLNÍ, 
RegiONÁLNÍ, NÁROdNÍ 
i meZiNÁROdNÍ úROVNi

PROsAZUjeme LegisLAtiVU 
PřÁteLskOU ROdiNě

POdPORUjeme ZAPOjeNÍ 
mAteřskÝch ceNteR dO 
mÍstNÍch sAmOsPRÁV

POSILUJEME HODNOTU 
RODINY VE SPOLEČNOSTI
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Upozorňujeme na hodnotu rodiny pro každého

Organizujeme kampaně
Kde domov můj? Století české rodiny – celoroční kampaň u pří-
ležitosti 100. výročí České republiky:

 — Pět týdnů pro rodinu od 12. 5. do 18. 6. 2018 – jednotlivá 
mateřská centra připravila programy pro jednotlivé členy rodiny 
nebo naopak společně pro členy rodiny všech generací

 — Rodinné stříbro – 24 unikátních příkladů hmotné a duchovní 
kultury, která se přenáší v rodinách z generace na generaci

Pořádáme osvětové aktivity
Kam došla česká rodina?!
Sympozionu pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva Marti-
ny Štěpánkové, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva 
průmyslu a obchodu konaném na Úřadu vlády se zúčastnilo přes 
70 osob.

Sdílíme
Sdílení na Facebooku se stalo běžným komunikačním zdrojem, 
stránka Sítě pro rodinu zvýšila okruh sledujících osob (1431) a ve 
většině krajů založila mateřská centra svoji uzavřenou skupinu.

Centrum pro rodinu  
Veselá Beruška 
Černá Hora

Ulita Černilov 
Černilov

Mraveniště Černošice 
Černošice

MC Pumpkin 
Česká Lípa

RC Slůně 
Česká Lípa

Rosa rodinné  
centrum 
Česká Třebová

Klub Hrajánek 
České Budějovice

Křesťanské rodinné  
centrum Petrklíč 
České Budějovice

M- Centrum  
pro mladou rodinu 
České Budějovice

Co koNkrétNě jsme Udělali 
v roCe 2018
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Prosazujeme legislativu 
přátelskou rodině

Připomínkujeme
Působení Rut Kolínské v RVRP, 
Výboru sladění pracovního, 
soukromého a rodinného živo-
ta a v MV OPZ obnáší jednání, 
připomínkování a tvorbu pod-
kladů – práce odhadem kolem 
120 hodin ročně.

Spolupracujeme 
s ministerstvy

 — Všechny krajské koordiná-
torky, Marcela Bradová a Rut 
Kolínská se zapojily do pro-
jektu „Koordinace opatření na 
podporu sladění pracovního 
a rodinného života na úrovni 
krajů“ a podílely se po celý rok 

na programech krajských plat-
forem.

 — 3 krajské koordinátorky 
hodnotily žádosti do soutěže 
Obec přátelská rodině, Rut Ko-
línská působila v dotační komisi.

 — Průběžně jsme se scházeli 
s ředitelkou odboru pro rodi-
nou politiku a politiku stárnutí 
i s paní ministryní.

síťujeme odborníky 
a organizace na lokální, 
regionální, národní 
i mezinárodní úrovni

Vytváříme platformu 
odborníků

 — Okruh odborníků a odbor-
nic se rozrostl na 121 osob 
z různých oblastí.

 — Prohloubili jsme partner-
skou spolupráci se spolkem Mi-
nerva 21.

 — Navázali jsme hlubší spolu-
práci s Bílým kruhem bezpečí.

 — Podpořili jsme tradičně Ná-
rodní týden manželství.

Spolupracujeme 
s mezinárodními sítěmi
Huairou commission a GROOTS 
International vstoupily do pro-
cesu spojení v jednu organizaci 
– Rut Kolínská působí jako člen-
ka představenstva a účastnila se 
valné schůze v Kuala Lumpuru 
v rámci World Urban Fora.

RC Pomněnka 
České Budějovice

RC Rozárka 
České Budějovice

MK Piškůtek 
České Velenice

RC Kostička 
Český Brod

Krumlovské maminky 
Český Krumlov

RC Krumlík 
Český Krumlov

Rákosníček 
Děčín

Hastrmánek 
Dobruška

RC Dobříšek 
Dobříš

Centrum  
Břežánek 
Dolní Břežany
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Podporujeme zapojení 
mateřských center do 
místních samospráv

Podporujeme k zapojování 
do komunitního plánování 
a poradních orgánů v místě 
fungování MC
Uspořádali jsme 14 besed u „ku-
latého stolu“ v obcích, kde půso-
bí mateřská centra, a to ve všech 
krajích České republiky.

Vytváříme platformu političek 
vzešlých z MC
Podpořili jsme ženy z MC, aby 
kandidovaly v komunálních 
volbách. Jejich úspešnost byla 
třípětinová a dostaly se na nej-
různější pozice od řadových za-
stupitelek po starostky.

Čeho jsme dosáhli 
a jaký byl náš přínos ve 
srovnání s minulostí

Základní pilíř práce Sítě pro ro-
dinu – posilování hodnoty rodi-
ny ve společnosti – zaznamenal 

opět posun v partnerské spo-
lupráci s odborníky i s politic-
kými představiteli zejména na 
krajské úrovni, kde si udržu-
jeme pozici stabilního a uzná-
vaného partnera: „Vnímám Síť 
pro rodinu jako jednu ze stabil-
ních a důvěryhodných organizací, 
které pracují v oblasti rodinné 
politiky, a proto věřím, že i další 
spolupráce, která bude probíhat 
v budoucnu bude stejně úspěšná 
jako v současné době.“
Pavel Podivínský, vedoucí Oddělení sociálně-

-právní ochrany Odboru sociálních věcí, 

Krajský úřad Olomouckého kraje

„Síť pro rodinu je významnou 
organizací v oblasti prorodinné 
politiky. Je to partner, který nám 
dává možnost nahlédnout do ro-
din všech krajů, měst a obcí. Díky 
této organizaci můžeme lépe vní-
mat, mapovat a analyzovat sou-
časnou rodinu.“

Miroslava Šeredová, krajská poradkyně 

MPSV v Kraji Vysočina

„Rodina představuje tolik sklo-
ňované téma, a přestože je při-
rozeným útvarem, zdá se, že je ji 

nutné občas bránit, nebo pomá-
hat s její ochranou. Přesně v tom 
je jihočeská koordinátorka Hanka 
Šustrová tak dobrá – pomáhá ne-
únavně, s láskou a energií, již roz-
dává na všechny strany. Obzvlášť 
její pevná a smysluplná podpora 
zdravě fungující rodiny z ní činí 
pravou strážkyni rodinné brány. 
Díky, Hanko, za možnost tě po-
znat a pracovat s tebou. Díky Síti 
pro rodinu za to, co děláte!“
Martina Hrušková, vyučující na Zdravotně-

-sociální fakultě JČU, České Budějovice

„Síť pro rodinu je pro nás důleži-
tý partner na krajských úrovních. 
Díky mateřským centrům zná pro-
blematiku rodin v různých krajích 
a díky této organizaci se i my lépe 
orientujeme v problematice.“

Petra Podzimková, krajská poradkyně 

MPSV v JČK

Centrum pro rodinu  
Benjamínek 
Domažlice

Dokolečka 
Doubravčice

MC Ponorka 
Doubravice  

nad Svitavou

MaKC Dupy Dub 
Dub u Prachatic

Klub malých Dubáčků 
Dubá

Centrum pro rodinu  
Knoflíček 
Dubňany

Centrum maminek  
Broučci 
Frýdek Místek

Spolek FČAS 
Frymburk

MC Zvoneček 
Havlíčkův Brod



Kulatý stůl s představiteli obcí v Březnici – MC Pampeliška12

Pravdou však zůstává, že zejména 
ve Středočeském kraji se zatím 
mnoho nedaří a že se tedy musí-
me soustředit na prosazení změ-
ny: „Členové Výboru pro sociální věci 
Zastupitelstva Středočeského kraje 
na závěr jednání ocenili práci a po-
slání mateřských center, jako důležité 
součásti občanského a komunitního 
života. Navrhované změny v HUF 
2019 by měly přispět k tomu, že fi-
nanční prostředky se dostanou k více 
žadatelům, ale není možné predi-
kovat, jak se to ve výsledku projeví 
u žádostí mateřských center, protože 
to bude záležet na mnoha proměn-
ných, převážně na počtu dotačních 
žádostí a celkovém objemu požado-
vaných finančních prostředků.“

Milan Němec, předseda Výboru sociálních 

věcí, Středočeský kraj v odpovědi na podnět 

Sítě pro rodinu

Plánování a výhled do 
budoucna

Posilování hodnoty rodiny ve 
společnosti – na místní, kraj-
ské, celorepublikové i meziná-
rodní úrovni – zůstává úkolem, 
ze kterého nesmíme v dalších 
letech polevit, i kdyby výsledky 
nepřicházely dle našich před-
stav. Na základě zkušeností si 
neklademe konkrétní cíle, ale 
víme, že chceme nejen udržet 
současný stav partnerské spo-
lupráce zejména s MPSV, ale 

také upevnit či prohloubit spo-
lupráci se všemi kraji.
Příležitosti a rizika: Stav po 
volbách do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR v roce 2017 
komplikuje naše představy, na 
dosažené cíle se nemůžeme s jis-
totou spoléhat, ale musíme být 
stále ve střehu a znovu prezen-
tovat či dokonce obhajovat smysl 
naší práce. Obdobně tomu tak je 
i v případě komunálních voleb. 
I když výsledné pozice kandidá-
tek z řad MC po posledních vol-
bách 2018 nejsou zanedbatelné.

Centrum Mateřídouška 
Hejnice

RC Radovánek 
Heřmanův Městec

MC Hluboká nad Vltavou 
Hluboká nad Vltavou

RK Motýlek 
Hodkovice nad Mohelkou

Centrum pro rodinu  
a sociální péči Hodonín 
Hodonín

MC Srdíčko 
Holešov

RaVC Holoubek 
Holice v Čechách

MC Klubíčko 
Horní Cerekev

RK Pohoda 
Horoměřice

RC Kaleidoskop 
Hořovice
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RC ZaHRÁTka 
Hostivice

Spolek Mája 
Hoštka

Domeček Sever 
Hradec Králové

KRC Sedmikráska 
Hradec Králové

RC Žirafa 
Hradec Králové

MC Andílci 
Hrotovice

Cipísek 
Hustopeče

Klubíčko Cheb 
Cheb

RC Indiánka 
Chlum  

u Třeboně

MC Kamínek 
Choceň

ROdiNA V ceNtRU – NejistÁ  
existeNce mAteřskÝch ceNteR

Naše dosavadní dílčí kroky

Síť pro rodinu jako garantka českého know-how mateřských cen-
ter nejen know-how vypracovala, ale také ho průběžně aktualizuje. 
Pracovní tým Sítě pro rodinu a mateřská centra mají k dispozici me-
todiky: Jak začít, Svépomocné skupiny, Provázení.
Krajské koordinátorky poskytují metodické vedení a oporu mateř-
ským centrům od roku 2006.
Dlouhodobě spolupracujeme s MPSV a prosazujeme změny ve vní-
mání přínosu prevence a mateřských center v životě komunit. Inici-
ovali jsme dotační program na MPSV (2004), ze kterého mohou 
na základě úspěšné projektové žádosti čerpat mateřská centra na 
preventivní programy. Připomínkujeme návrhy na jeho změny.
Založili jsme projekt Spolu pro mateřská centra (2014) s cílem 
zprostředkovat MC materiální pomoc (www.spolupromc.cz).

Přístup k řešení problému

Povinností Sítě pro rodinu, jako držitelky know-how mateřských cen-
ter v ČR a garantky svých členů, je prosazovat společné zájmy ma-
teřských center a zprostředkovávat podporu pro jejich činnost. Jako 
střešní organizace podporujeme vedení center a jejich programovou 
skladbu prostřednictvím vzdělávacích aktivit, tematicky i cenově od-
povídajících potřebám a možnostem MC. Jsme otevřeni všem našim 
členům, vedeme je ke vzájemnému sdílení a solidaritě.



Šíříme evaluační metodu SRS

Učíme a pomáháme, jak jednat s vedením obcí

Učíme MC získávat finance

Nabízíme vzdělávání

Organizujeme intervize

Poskytujeme poradenství Pomáháme MC s programovou nabídkou

Sdílíme a oceňujeme příklady dobré praxe

Učíme „Jak začít“

Pořádáme společné aktivity

Propojujeme podobně zaměřená MC

Aktualizujeme know-how MC

PředÁVÁme kNOw-hOw PROPOjUjeme mc

POdPORUjeme ZAČÍNAjÍcÍ i ZAVedeNÁ mc

POSILUJEME HODNOTU 
RODINY V CENTRU



15

Dětský klub  
U Broučka 
Chomutov

RC Kolibřík 
Chomutov

Mateřský klub 
Chotěboř

RC Chvaletice 
Chvaletice

MaRC Klubíčko 
Ivančice

Centurm Generace  
Jablonec 
Jablonec nad Nisou

Jablíčko – Centrum  
pro rodinu 
Jablonec nad Nisou

RC Jablíčko 
Jablonné  

nad Orlicí

RC Rozmarýnek 
Jaroměř

Předáváme know-how

Aktualizujeme know-how MC a učíme založit a provozovat 
mateřské centrum
V rámci projektu Sdílení + Odbornost + Síťování jsme dokončili 
aktualizaci know-how mateřských center, vznikl Manuál provozo-
vání mateřských center. Na základě rozsáhlého dotazníkového 
šetření je k dispozici strategický dokument Přínos mateřských 
center pro rodinu a společnost.

Podporujeme začínající i zavedená mC

Organizujeme intervize – sdílení dobré praxe a vzájemná pod-
pora
Proběhlo 49 intervizních setkání v krajích a 2 intervizní setkání 
na celorepublikové úrovni. Celkem bylo podpořeno 1 103 osob.

Poskytujeme poradenství v oblasti provozování, programové 
skladby, fundraisingu MC…

 — Krajské koordinátorky procházely průběžně školením v oblasti 
poradenství a jejich poradenských služeb (celkem 2 312) přes 
Skype, telefon, e-mail i osobně přímo v MC využila většina MC.

 — Vydali jsme 48 newsletterů Síťoviny a krajské koordinátorky 
vydaly celkem 84 KraKolistů (3–4× ročně v jednotlivých krajích).

Do poradenství pro rodiče se dařilo zapojovat návazné služby 
v kraji a síťovat odborníky.

Nabízíme vzdělávání – celorepublikové a regionální
 — 52 seminářů pro vedoucí pracovníky MC v krajích.
 — 16 kurzů v Praze a v Brně.

Během všech aktivit byla poskytnuta péče 425 dětem.

Sdílíme a oceňujeme příklady dobré praxe

Co koNkrétNě jsme Udělali 
v roCe 2018
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MaRC Dymáček 
Jedlovnice

MC Pohádka 
Jesenice  

u Prahy

MRC Krteček 
Jeseník

MC Kapička 
Jičín

MC Rodinka 
Jilemnice

MC Permoníček 
Jílové u Prahy

Jinečáček 
Jince

Archa 777 
Jirkov

RADKA 
Kadaň

RC Budíček 
Kaplice

Pomáháme MC s programovou nabídkou
Ve spolupráci se mateřskými centry jsme uspořádali celkem 
59 interaktivních seminářů na podporu rodičovských kompe-
tencí (oblast zdraví a prevence, výchova dětí, partnerské vztahy, 
náhradní péče…), 27 seminářů WI-FI-Č – tematika smysluplného 
využívání technologií, zapojilo se 83 MC.

Šíříme evaluační metodu SRS (Social Reporting Standard)
Nabídli jsme seminář ke stavbě výroční zprávy.

Inspirujeme k hledání cest, jak získat finanční zdroje pro čin-
nost MC
Poskytovali jsme dotační poradenství v obecních, krajských i ná-
rodních zdrojích, nadačních fondech, ESF a dalších možnostech 
financování.

Propojujeme mC

Tematické aktivity
Krajské koordinátorky uspořádaly v jednotlivých krajích společné 
akce: v Jihočeském kraji Žena Českokrumlovska 2017, v Liberec-
kém 5 různorodých akcí, na Vysočině Den pro rodinu, konferenci 
Společně proti násilí a plakátovací kampaň.

Propojování MC
Krajské koordinátorky v 5 krajích vedou Facebookové skupiny.

Sdílení příkladů dobré praxe
 — Na Facebooku a webových stránkách jsme sdíleli virtuální roz-

hovory center mezi sebou.
 — V rámci projektu S+O+S jsme připravili stáže v MC – vzájemné 

vícedenní návštěvy.
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MC Karlovy Vary 
Karlovy Vary

MC Koťata 
Kněžice

MC KidzTown 
Kolín

RC Hvězdička 
Kolín

MC Srdíčko 
Konice

Klub Kamarád 
Kostomlaty  

nad Labem

Mezeráček 
Kounice

RC Knoflíček 
Kouřim

MC Emma 
Králíky

Klubíčko Kroměříž 
Kroměříž

Propojujeme mC

Organizujeme společné re-
gionální i celorepublikové te-
matické aktivity
Krajské koordinátorky uspořá-
daly v jednotlivých krajích cel-
kem 11 akcí pro MC a širokou 
veřejnost (více Síť pro rodinu 
v jednotlivých krajích – zprávy 
krajských koordinátorek).

Propojujeme podobně zamě-
řená MC (tematické skupiny 
na sociálních sítích)
Vzájemná výměna zkušenos-
tí, podpora a solidarita MC 
v krajích probíhala v rámci FB 
skupin.

Sdílíme a oceňujeme příklady 
dobré praxe - stáže v cent-
rech, putovní výstavy apod.
Ke sdílení jsme běžně používa-
li Síťoviny (Uloveno v Síti), FB 
stránku, i osobní setkání v rám-
ci intervizí, sympozionu nebo 
při osobní návštěvě MC (počty 
viz výše). 31 stáží v MC se zú-
častnilo 62 osob.

Čeho jsme dosáhli 
a jaký byl náš přínos ve 
srovnání s minulostí

Programy zaměřené na posilo-
vání hodnoty rodiny v mateř-
ských centrech, tedy i na pod-
poru samotných MC se nám 
dařilo realizovat zejména díky 
dvěma projektům, a sice Síť pro 
rodinu 2018 (podpora MPSV) 
a S+O+S (ESF OPZ).
Oproti roku 2017 počet vzdělá-
vacích aktivit vzrostl o čtvrtinu. 
Zaměření vzdělávacích aktivit 
modelujeme podle aktuální po-
ptávky z řad MC. V roce 2018 
jsme do systému vzdělávání nově 
zařadili celorepubliková intervizní 
tematická setkání, která se setkala 
s úspěchem, a budeme v nich tedy 
pokračovat i v následujícím roce.
Velmi pozitivní odezvu získaly 
zejména semináře zaměřené na 
provozování MC:

„Výborná lektorka s ohromnou pra-
xí. Děkuji za zařazení tohoto téma-
tu do vaší vzdělávací nabídky.“

účastnice semináře  

Účetnictví a účetní závěrka v NNO

„Nezáživné informace podané 
s lehkostí a vtipem. Výborný lek-
tor! Děkujeme.“

účastnice semináře BOZP,  

PO a hygiena v MC

„Děkuji za souhrnné a praktické 
informace, které nám velmi usnad-
ní začátek našeho fungování.“

účastnice intervizního setkání  

pro začínající MC

Spokojenost s poradenstvím 
a metodickým vedením kraj-
ských koordinátorek pro stá-
vající i začínající centra vyplývá 
ze zpětné vazby z jednotlivých 
center:
„Děkuji vám za všechen čas, co 
jste mi věnovala. Bylo to náročné, 
ale díky vám mám už všechny pa-
píry v pořádku a jsem si i jistější 
v té legislativě.“

Míša Strnadelová, Vážka Šlapanice

„Jako koordinátorka centra s ra-
dostí využívám služby a pora-
denství, která nám Síť pro rodinu 
zprostředkovává. Díky Síti jsem 
stále v obraze dění, vím nejen 
o aktuálních či připravovaných 
změnách, akcích. Společná setká-
ní mě naplňují a motivují k dalším 
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činnostem našeho centra. Díky 
Síti pro rodinu a její podpoře se 
můžeme i dále rozvíjet a nabízet 
naše služby centra. Moc děkuji za 
její působení a pocitu bezpečí pod 
jednou střechou.“ 

Jaroslava Průchová, Centrum pro rodinu 

Rudňáček, z.s.

„Rozhodli jsme se založit ve Stří-
bře rodinné centrum. Podpora 
a metodické vedení od koordi-
nátorky Sítě pro rodinu Hanky 
Šustrové jsou pro nás stěžejní. 
Pomohla nám se zorientovat 
v celém procesu založení centra 
a vytvoření potřebných podkla-
dů a dokumentů. Do budoucna 

víme, že díky členství v Síti pro 
rodinu budeme mít přehled 
o všech aktualitách, dotačních 
titulech a především spolupráci 
se zkušenými a kvalifikovanými 
osobami.“ 

Karolína Bobková, RC Stříbro

Plánování a výhled  
do budoucna

Přínos mateřských center pro 
rodinu a společnost spočívá 
především v jejich rozmanitosti, 
která vychází z místních potřeb 
rodin. Úkolem Sítě pro rodi-
nu v roce 2019 bude prosadit 

celospolečenský status MC jako 
organizací, které mají nezastu-
pitelnou roli v oblasti prevence 
rizikových jevů v rodině i ve spo-
lečnosti.
Příležitosti a rizika: Síť pro ro-
dinu poskytuje jedinečný pro-
stor pro sounáležitost, vzájem-
ný respekt a vzájemné sdílení 
členských center. Paradoxně to 
mohou někteří vnímat jako ur-
čité ohrožení. Budoucnost Sítě 
pro rodinu spočívá v dobrém 
uchopení vlastní rozmanitosti 
a jejím využití, jako jedinečné 
příležitosti pro prosazování 
společných zájmů.

RC Křelovský Kaštánek 
Křelov

MC Klub Křemílek 
Křemže

RC Domeček 
Křenovice

RC Špalíček 
Kutná Hora

RC Dětský svět 
Lanškroun

MC Ledňáček 
Ledeč nad Sázavou

Mozaika 
Letohrad

Komunitní klub  
Krůček 
Liberec

MC Krteček 
Liberec

MC Lewandulka 
Liberec



Irena Přibylová – personalistka 
a koordinátorka vzdělávání,  
manažerka krajských koordinátorek
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RC Pohádková chaloupka 
Libouchec

MC Lidičky 
Lidice

RC Tiliánek 
Lípa u Havlíčkova Brodu

MC Klubíčko 
Litoměřice

RC Litomyšl 
Litomyšl

Porozumění Litvínov 
Litvínov

RC Lomnické Klubíčko 
Lomnice nad Lužnicí

MC Dudlík 
Lomnice  

nad Popelkou

RC Mozaika 
Lovosice

MC Domeček 
Luka nad Jihlavou

ROdiNA Ve FiRmě – nedůstojné  
postavení rodiny na trhu práce

Naše dosavadní dílčí 
kroky pro posílení hod-
noty rodiny ve firmě

Udělování unikátního certifiká-
tu Společnost přátelská rodi-
ně jsme zavedli v roce 2004. 
V kontextu proměn ve společ-
nosti jsme postupně rozvíjeli 
model auditu, který podmiňu-
je udělení certifikátu. Audit se 
zaměřuje na 4 základní oblasti: 
zaměstnavatelské podmínky, 
prorodinné aktivity organiza-
ce, společenskou odpovědnost 
firem, prostředí firmy a její 
přístup k životnímu prostře-
dí. Certifikát udělujeme na tři 
roky.
Organizovali jsme též tematic-
ká setkávání zaměstnavatelů, 
kteří vzájemně sdíleli své zku-
šenosti. Webové stránky www.
familyfriendly.cz slouží ke sdíle-
ní příkladů dobré praxe ve fi-
remní kultuře přátelské rodině.
Od 2014 patříme k autorizo-
vaným osobám pro zkoušky 
profesní kvalifikace Chůva pro 

děti do zahájení povinné školní 
docházky (kód: 69-017-M).

Přístup k řešení 
problému

Firemní kultura přátelská ro-
dině sehrává v životě rodin 
důležitou roli, a tak přesto, že 
se nám nedaří získat finanční 
zdroje na podporu této čin-
nosti, navázali jsme na předešlé 
ročníky udělování certifikátů 
Společnost přátelská rodině 
a nabízíme audit za symbolický 
administrativní poplatek.
Možnost stát se autorizovanou 
osobou pro zkoušky profesní 
kvalifikace Chůva pro děti do 
zahájení povinné školní do-
cházky jsme přijali jako výzvu 
zejména kvůli příležitosti nabí-
zet tuto službu adeptkám z řad 
mateřských center. Dobré refe-
rence o kvalitě týmu a způsobu 
organizace zkoušek velmi brzo 
přilákaly zájemce a zájemkyně 
z dětských skupin zřizovaných 
i jinými organizacemi.



Prostřednictvím vlastních aktivit, spolupráce 
s médii a námi pořádaných akcí

Nabízíme audit Strategie podpory rodiny 
jako konkurenční výhoda firmy

Posilujeme pracovní kompetence pro uplatnitelnost na trhu práce Nabízíme možnost získat certifikát 
Společnost přátelská rodině

Podporujeme centra ve zřizování dětských skupin

Inspirujeme MC k získávání finanční zdrojů

UsNAdňUjeme NÁVRAt ROdiČŮ 
PO ROdiČOVské dOVOLeNé

POdPORUjeme 
kONkUReNceschOPNOst FiRem

OceňUjeme FiRmy 
PřÁteLské ROdiNě

PROPAgUjeme PřÍkLAdy 
dObRé PRAxe

POSILUJEME HODNOTU 
RODINY VE FIRMĚ
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RC Klásek 
Lutín

RC DaR 
Luže

Fajn Spolek 
Lysá nad Labem

RC Parníček 
Lysá nad Labem

Lysické Jablíčko 
Lysice

RaKC Domeček 
Mariánské Lázně

RC Kašpárek 
Mělník

RC Chloumek 
Mělník  

Chloumek

RC Milovice 
Milovice

RC Medvídek 
Miroslav

Usnadňujeme návrat rodičů po rodičovské dovolené

Posilujeme pracovní kompetence pro uplatnitelnost na trhu 
práce – nabízíme vzdělávání pro rodiče
Nabídli jsme semináře na téma návratu na trh práce.

Podporujeme centra v nabídce dětských skupin
Zkoušky probíhaly ve 24 termínech a osvědčení „Chůva“ získalo 
celkem 148 osob. Nabídli jsme též 4 přípravné kurzy, kterých se 
zúčastnilo 38 účastnic/íků.

oceňujeme firmy přátelské rodině

Nabízíme možnost získat certifikát Společnost přátelská rodi-
ně – na národní i regionální úrovni
3 firmy získaly certifikát na celorepublikové úrovni a 5 organizací 
v Olomouckém kraji.

Podporujeme konkurence schopnost firem

Nabízíme audit Strategie podpory rodiny jako konkurenční vý-
hoda firmy, setkávání zaměstnanců i mediální spolupráci
Provedli jsme audit v 11 firmách.

Propagujeme příklady dobré praxe

Prostřednictvím našich vlastních aktivit, spolupráce s médii 
i námi pořádaných akcí

 — Výsledky soutěže za rok 2018 visí na webových stránkách: 
www.familyfriendly.cz.

 — Oceněné firmy prezentovaly na sympozionu příklady dobré praxe,
 — Výsledky v Olomouckém kraji sdílel Krajský úřad na svém webu.
 — Sborník příkladů dobré praxe zaměstnavatelů přátelských ro-

dině v Olomouckém kraji (vypracovala Lenka Polášková krajská 
koordinátorka v Moravskoslezském a Olomouckém kraji)

Co koNkrétNě jsme Udělali 
v roCe 2018
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Kašpárek 
Mirotice

RC Mirovické EMKO 
Mirovice

Oáza Mníšek pod Brdy 
Mníšek pod Brdy

Vrabčák Moravany 
Moravany

Duhová školička 
Most

Krušnohorské centrum  
pro rodinu 
Most

MC Pojďte si k nám hrát 
Most

RC Spojené světy 
Most

Klub SUN 
Náchod

RaKC Housátko 
Náklo

Čeho jsme dosáhli 
a jaký byl náš přínos ve 
srovnání s minulostí

Pokračovali jsme v udělování 
certifikátů Společnost přátel-
ská rodině díky nasazení ad-
ministrativního poplatku. Jako 
velký úspěch spatřujeme zájem 
o audit firem, které chtěly ob-
hájit certifikát získaný v přede-
šlých ročnících.

Olomoucký kraj se rozhodl po-
kračovat v auditech na krajské 
úrovni, proto podpořil finančně 
audity a slavnostní předávání 
certifikátů:
„Hejtmanství podporuje rodin-
ný život v regionu velmi aktivně. 
Máme webové stránky určené pro 

rodiny, časopis, který je informu-
je o důležitých novinkách a zají-
mavých akcích a vydáváme také 
rodinné pasy. Projekt Společnost 
přátelská rodině má stejný cíl, pro-
to ho považuji za důležitý.“ 

Ladislav Okleštěk, hejtman  

Olomouckého kraje

Přihlásilo se sedm organizací 
a šest jich získalo certifikát.
„Výsledkem auditu bylo slavnost-
ní převzetí certifikátu Společnost 
přátelská rodině, kterého si ne-
smírně vážíme. Ocenění je pro 
nás důkazem toho, že nám na na-
šich pracovnících záleží a chceme 
jim nabízet takové podmínky pro 
práci, které umožní skloubit život 
pracovní a rodinný,“ 

Marie Marsová, Středomoravská  

nemocniční, a.s.

Na celorepublikové úrovni 
jsme provedli audity ve čtyřech 
firmách a tři z nich získaly cer-
tifikát. Firmy dostaly též příleži-
tost prezentovat příklady dob-
ré praxe na sympozionu.

Vzdělávací aktivity zaměřené 
na přípravu budoucích Chův 
nebo na jejich další profesní 
rozvoj významně doplňují se-
mináře pro členské organizace. 
Ke zkouškám profesní kvali-
fikace nabízíme také třídenní 
přípravné kurzy a individuální 
konzultace.

Ocenění kvality přípravy ke 
zkoušce zaznívá v poznámkách 
v evaluačních dotaznících:
„ Po absolvování kurzu jsem zís-
kala pocit, že jsem ke zkoušce 
připravena a že ji určitě zvládnu. 
Velmi mile mne překvapilo vstříc-
né jednání organizátorky a profe-
sionalita lektorek.“
„ Přípravný kurz je výborně se-
stavený a lektorky jsou výborné. 
Děkuji.“

O celý průběh zkoušek profes-
ní kvalifikace Chůva a kurzů se 
stará 8 členný odborný tým lek-
torek, zdravotnic a autorizo-
vaných zástupkyň, které svou 
práci dělají velmi svědomitě 
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Dětské centrum  
Dráček 
Nehvizdy

MC Nechanice 
Nechanice

RC Zvoneček 
Nejdek

MC YMCA 
Neveklov

RC Nová Bystřice 
Nová Bystřice

MC Lístek 
Nové Město na Moravě

MC Na zámečku 
Nové město nad Metují

Mozaika rodinné centrum 
Nový Jičín

Spolu v Nymburce 
Nymburk

RC Heřmánek 
Olomouc

a vždy s úsměvem, jak říká 
Martina Suková, autorizovaná 
zástupkyně: „Tato práce je ne-
smírně zajímavá a inspirativní. 
Vždy se snažíme u zkoušek dodat 
zkoušeným odvahu a navodit přá-
telskou atmosféru. Samozřejmě 
každá absolventka musí prokázat 
patřičné znalosti a dovednosti, to 
lze ale i v příjemném prostředí 
a přátelské atmosféře.“

Její slova potvrzují slova absol-
ventky zkoušky profesní kvalifi-
kace: „Zkouška je velmi náročná, 
ale panovala u ní velmi přátelská 
atmosféra, díky které jsem se zba-
vila obrovské nervozity a zkoušku 
jsem nakonec zvládla. Děkuji, 
budu doporučovat všem!“

Plánování a výhled do 
budoucna

Oblast posilování hodnoty ro-
diny ve firmách se stala nedíl-
nou součástí našich programů. 
Trendy na trhu práce naznačují 
stálou nízkou nezaměstnanost, 

a právě proto bude dobrá fi-
remní kultura sehrávat důle-
žitou roli v konkurenceschop-
nosti zaměstnavatelů. Proto je 
naším cílem rozšířit audit do 
více krajů ČR.
Víme, že zájem o zkoušku pro-
fesní kvalifikace Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní do-
cházky v budoucnu neporoste, 
naopak je zjevné, že poptávka 
bude klesat, protože kapacita 
potřebnosti chův začíná být na-
plněna. Přesto chceme udržet 
kvalitu přípravy a zkoušky.
Příležitosti a rizika: Firemní 
kultura přátelská rodině v době 
nízké nezaměstnanosti nás vy-
bízí zaměřit se především na 
prosazování flexibilních pracov-
ních úvazků. V rámci příprav 
na robotizaci a digitalizaci trhu 
práce vnímáme také potřeb-
nost soustředit se na segment 
péče, a to nejen o děti, ale 
i o seniorskou generaci. Rizi-
kem zůstává současný trend 
vytěsňování alokace finančních 
zdrojů z této oblasti.
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RC Provázek 
Olomouc

RC při lesní školce Sluněnka 
Olomouc

Osečánek 
Osek nad Bečvou

MC Zvoneček 
Ostrožská Nová Ves

RC Sovička 
Pacov

Rodinné Integrační Centrum 
Pardubice

Sluníčko – Centrum pro rodinu 
Pardubice

RC Krteček 
Pelhřimov

RC Fazole 
Písek

CeDR Centrum dětí  
a rodičů 
Plzeň

V  roce 2018 jsme dokončovaly reorganizaci činnosti krajských koordinátorek 
a pokračovali ve stabilizaci jejich týmu. Jakkoliv nebylo snadné ani pro mateřská 
centra, ani pro krajské koordinátorky ztotožnit se s nastalými změnami, nakonec se 
posílila spolupráce ve většině krajů. Zvýšil se počet účastnic/íků vzdělávacích aktivit 
a také počet společných akcí.

ČiNNOst sÍtě PRO ROdiNU V kRAjÍch 
zprávy krajských koordinátorek

Kraj Počet 
MC

Počet 
setkání

Počet 
vzdělávacích 
aktivit

Počet dospělých 
účastnic/íků všech 
akcí dohromady

Počet dětských 
účastnic/íků všech 
akcí dohromady

Jihočeský 26 5 8 113 12

Jihomoravský 36 6 12 193 60

Karlovarský 2 3 4 84 9

Královéhradecký 17 3 3 19 1

Liberecký 11 4 15 168 51

Moravskoslezský 5 2 3 63 –

Olomoucký 15 4 7 134 –

Pardubický 17 6 6 47 11

Plzeňský 7 2 2 14 4

Praha 13 5 6 111 49

Středočeský 49 5 13 211 46

Ústecký 22 4 4 92 7

Vysočina 27 5 11 246 168

Zlínský 16 6 7 84 7

Celkem 263 60 101 1 579 425

Navíc uspořádaly krajské koordinátorky dalších 11 krajských akcí.

Jihočeský kraj:
 — MODA fashion day[s] a 2. ročník soutěže Žena Českokrumlovska
 — konference (K)rok rodiny

Karlovarský a Ústecký kraj:
 — společný vzdělávací víkend pro centra obou krajů



25

Liberecký kraj:
 — kulatý stůl na téma Prorodinná politika kraje v praxi, aneb přínos 

mateřských center pro rodinu a společnost
 — prezentace Sítě pro rodinu a jejích členů na výstavě v Krajské vě-

decké knihovně (pořadatel ANNOLK)

Moravskoslezský kraj:
 — kulatý stůl Možnosti propojení rodinného a profesního života

Olomoucký kraj:
 — realizace auditu Společnost přátelská rodině
 — kulatý stůl: Možnosti propojení rodinného a profesního života

Kraj Vysočina:
 — III. ročník festivalu pro rodiny z celé Vysočiny
 — konference na téma: Domácí násilí a jeho dopad na děti
 — adventní setkání s představiteli Kraje Vysočina Radujme se ruku 

v ruce

Cvrčkův klub 
Plzeň

Středisko křesťanské  
pomoci Duha 
Plzeň

MC Poděbrady 
Poděbrady

MC MaMiNa 
Police nad Metují

MaTami centrum pro rodinu 
Polička

MC Stonožka 
Polná

RC Šemberka 
Poříčany

RC YMCA 
Praha 1

Komunitní centrum Kampa 
Praha 1

MC Domeček YMCA 
Praha 11

jihOČeskÝ kRAj

Krajská koordinátorka:
Hana Šustrová,
členka platformy prorodinné 
politiky v Jihočeském kraji

Jihočeská centra jsou specifická 
tím, že stojí o setkávání a vzdě-
lávací aktivity v kraji. Sama při-
spívají odborníky z vlastních 
řad. Centra se rok od roku pro-
fesionalizují, podstupují audity, 
spolupracují s obcemi a krajem 
na vyšší úrovni. Mnoho nových 
center nevzniká, avšak většina 
jihočeských center je členem 
Sítě pro rodinu a jsou stabilní.
V letošním roce se Síť pro 

rodinu významně podílela na 
projektu MODA fashion day[s], 
jak na doprovodném progra-
mu spolu s programy MC, tak 
na 2. ročníku soutěže Žena 
Českokrumlovska. Z 22 nomi-
novaných žen se stala vítězkou 
Alena Nováková z MC Křemí-
lek Křemže. Rodina – ústřední 
téma – MODA fashion day[s] 
se prolínala všemi programy 
včetně módní přehlídky, kdy po 
molu chodily místní děti.
Na podzim jsme spolu se zá-
stupkyněmi krajské rodinné 
a seniorské politiky MPSV Pe-
trou Podzimkovou a Alenou 

Bártíkovou zorganizovali kon-
ferenci (K)rok rodiny. Konfe-
rence se skládala ze tří částí 
(zaměřené na výchovu dětí, 
partnerství a manželství a se-
niory), kdy v průběhu dne 
konferenci navštívilo 140 osob 
z řad široké veřejnosti. Tento 
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zájem velmi vítáme a v příštím 
roce opět uskutečníme. Síť pro 
rodinu oběma akcemi dostává 
věhlas i v místních médiích a je 
známá i v povědomí místních 
občanů.

„Spolupráce RC Nová Bystřice se 
Sítí pro rodinu se datuje od ofici-
álního začátku fungování našeho 
centra v lednu 2015. Přijímala 
nás do Sítě ještě původní koordi-
nátorka Slávka Nejedlá. Nastou-
pila nová koordinátorka Hanka 
a s ní se to celé nějak rozvinulo 

do ucelenějšího obrazu. Hodně 
věcí nám samo sebou usnadnila, 
pomohla nebo poradila, ale pře-
devším její lidský a osobní přístup 
je to, co oceňuji nejen já, ale i mé 
kolegyně. Setkání Sítě pro rodinu 
teď v našem kraji znamená se-
tkání v kruhu kamarádek, které 
mají podobnou životní nebo pro-
fesní dráhu, bývají velmi vstřícná 
a otevřená a vznikají zde krásné 
dlouhodobé vazby a přátelství. 
Setkání Sítě pro rodinu jsou pro 
nás možností sdílet a vytvářet 
něco, co nelze vyslovit, ani nikde 

prezentovat. Myslím, že pro vět-
šinu z nás je tento kruh spojen 
se vzájemnou podporou, pomocí 
a šířením dobrých zkušeností, je 
prosté soupeření a nepřátelství. 
Dnes jako členové Sítě pro rodinu 
rádi využíváme i nabízíme prostor 
pro vzájemnou pomoc, podporu 
a inspiraci, rádi společně tvoříme, 
učíme se a setkáváme, tak jak 
stojí v našem mottu a dobrou my-
šlenku spojování „míst s pozitivní 
deviací“ posíláme dál.“

Lenka Březinová, koordinátorka RC Nová 

Bystřice

Klub maminek Balónek 
Praha 4

RC U Motýlků 
Praha 4

RC Kamarád Chameleon 
Praha 5

MC Studánka 
Praha 5

Spolek Liška Lysolaje 
Praha 6

Klub Rybička 
Praha 6

MC Řepík 
Praha 6

Ovečka – centrum pro  
děti a rodiče 
Praha 7

KaRC CoByDup 
Praha 9

MC a RK Veselý čertík 
Praha 9

Konference (K)rok rodiny v Českých Budějovicích
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jihOmORAVskÝ kRAj

MC Klánovice 
Praha 9

MC Klubíčko 
Praha 9

RC Sluníčko 
Prachatice

MC Prostějov 
Prostějov

KMC Patelka 
Protivín

DUHA Klub  
Rodinka 
Přerov

RC Motýlek 
Přibyslav

RC Dolní Jirčany  
Domeček 
Psáry

Kopretina –  
centrum pro rodiče  
s dětmi 
Radešínská Svratka

Krajská koordinátorka: 
Renata Höklová (do 28. 2.), 
Petra Kuhejdová Halířová (od 
1. 3.), obě členky platformy 
prorodinné politiky v Jihomo-
ravském kraji

V Jihomoravském kraji Síť pro 
rodinu oproti jiným krajům za-
střešuje velký počet MC (36). 
Všem poskytujeme podporu 
a pomoc dle jejich aktuálních 
potřeb. I když některá centra 
zanikají, vznikají zase nová. 
Napomáhá tomu i dobře na-
stavená rodinná politika kraje 
včetně dotací.
Každé členské centrum je vel-
mi specifické, každé pracuje 
dle svých možností. Jejich pro-
měnlivost a dynamika se odvíjí 
od prostor, ve kterých působí 
či od podpory, které se jim do-
stává. Většina center se snaží 
nabízet velmi pestré a zajíma-
vé aktivity pro rodiny s dětmi, 

vyhledává různé dotační pří-
ležitosti, spolupracuje s obcí. 
Řada center má bohužel pro-
blém najít dostatečný počet 
dobrovolníků.
Nové koordinátorce se poda-
řilo propojit brněnská mateř-
ská centra, která mezi sebou 
navázala užší spolupráci. Díky 
vstřícnosti RC Studánka Tišnov 
a RC Sokolnice, se mohla usku-
tečnit velmi podnětná inter-
vizní setkání. Koordinátorky 
center se vzájemně obohatily 
o svoje zkušenosti na poli ko-
munikace s obcí či jinými ne-
ziskovými organizacemi. MC 
Veselý paleček Blansko zase 
díky Síti pro rodinu mohl začít 
realizovat svůj projekt Laktač-
ní kufřík, který využívají ženy 
z dalších členských center.
Kulatého stolu na téma „přínos 
MC pro obec a komunitu“ se 
diskutující shodli, že je důleži-
té i do budoucna podporovat 

hlavní myšlenky a vize MC, tedy 
vytvářet prostor pro sdílení a se-
tkávání rodičů s dětmi a tím pod-
porovat preventivní aktivity na 
poli rodinné a sociální politiky.

„Rodinné centrum Sokolnice 
v rámci integrace směrem do 
Domova pro seniory byl jeden 
z nejlepších nápadů pro naši akti-
vizační činnost. Přirozenou cestou 
se propojila část veřejnosti obce 
s domovem, občané s klienty 
a rodinnými příslušníky, se svými 
předky, kteří jíž tráví svůj podzim 
života v domově. Tímto krokem 
došlo k fantastickému neformální-
mu setkávání všech generací, a to 
navíc formou hravou, přirozenou, 
příjemnou a nenucenou. Nastou-
pilo mezigenerační setkávání bez 
nutnosti donucování dětí, jdeme 
na keramiku, hrát si, učit se a při 
tom se potkáme.“ 

Petr Nováček, ředitel Domova pro seniory 

Sokolnice, intervizní setkání v Sokolnicích, 

23. 11. 2018
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Kopretina – centrum  
pro rodiče s dětmi 
Radostín nad Oslavou

Centrum Motýlek 
Rájec Jestřebí

RC Panáčci 
Rajhrad

MC Paleček 
Rakovník

RC Kašpárkov 
Rosice

Centrum D8 
Roudnice nad Labem

Klub maminek Pohádka 
Rousínov

MC Čechyňka 
Rousínov

MC Rožálek 
Roztoky u Prahy

MC Rozmarýnek 
Rožmitál pod Třemšínem

kRÁLOVéhRAdeckÝ kRAj

Krajská koordinátorka: 
Petra Horáková, členka platfor-
my rodinné politiky v Králové-
hradeckém kraji, koordinátorka 
MC Rozmarýnek Jaroměř

V Královéhradeckém kraji se nám 
daří spolupráce mezi mateřskými 
centry. Tvoříme provázanou síť 
napříč krajem. Ve svých městech 
a obcích působíme již řadu let. 

Setkáváme se na intervizních se-
tkáních a seminářích pořádaných 
Sítí pro rodinu, ale i na setkáních 
komunitního plánování města, při 
pořádání Dne pro rodinu v měst-
ských parcích apod.
V roce 2018 jsme intenzivně 
spolupracovaly na připomínko-
vání koncepce rodinné politiky 
Královéhradeckého kraje.
V několika centrech jsme pře-
daly pomyslnou štafetu vede-
ní MC nové generaci akčních 
žen. Rodinné centrum Rozma-
rýnek v Jaroměři po mnoha 
letech fungování přerušilo od 
1. 5. 2018 svou činnost. Jedním 
z důvodů byly změny v dotační 

politice města a MPSV. Na 
konci roku vznikalo v Hořicích 
nové Rodinné centrum a Síť 
pro rodinu byla u celého zrodu 
RC významným pomocníkem.
„Rozhodli jsme se založit u nás v Ho-
řicích mateřské/rodinné centrum. 
Podpora a metodické vedení od ko-
ordinátorky Sítě pro rodinu Petry Ho-
rákové byly pro nás stěžejní. Pomohla 
nám se zorientovat v celé problema-
tice založení centra a vytvoření všech 
potřebných dokumentů. Celý proces 
vzniku RC Konvička v Hořicích pro-
běhl za necelé dva měsíce. Ani na 
okamžik jsme neváhaly a požádaly 
o členství v Síti pro rodinu.“

Kateřina Burianová, RC Konvička Hořice

kARLOVARskÝ kRAj

Krajská koordinátorka: 
Martina Smejkalová (do 28. 2.), 
Michaela Kosíková (od 1. 3.)

Karlovarský kraj má své spe-
cifikum v tom, že je opravdu 
místně členitý a ubývá v něm 
obyvatel. Přesto zde mateř-
ská centra mají své zastoupení 
a plní důležitou funkci v místní 
komunitě. Důkazem toho je 
stále silnější pozice mateřského 
centra RC Domeček z Vrbiček 
v Mariánských Lázních, které 
mimo stálé rozšiřování aktivit 

pro rodiče s dětmi, začíná ak-
tivně působit i na poli rodinné 
politiky obce. Společně se zá-
stupci tohoto centra se povedlo 
iniciovat tvorbu rodinné kon-
cepce města Mariánské Lázně 
a tím začít systematicky zlepšo-
vat podmínky života pro rodiny 
s dětmi v tomto městě. V Kar-
lovarském kraji se ve spolupráci 
se zástupci z MPSV daří moti-
vovat zejména obce k hledání 
systematického řešení pro ro-
diny s dětmi. Zajímavou událos-
tí, kterou organizovala krajská 

koordinátorka ze Sítě pro rodi-
nu ve spolupráci s RC Domeček 
z Vrbiček, bylo víkendové ško-
lení pracovnic mateřských cen-
ter v oblastech, jako je marke-
ting a propagace, tvorba videí, 
vedení svépomocných skupin 
a možností financování mateř-
ských center. Akce měla nejen 
vzdělávací funkci, ale také byla 
skvělou příležitostí k výměně 
zkušeností mezi dvěma kraji 
a navázání přátelských vztahů 
účastníků a poznání zajímavého 
lázeňského města. 
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Centrum pro rodinu 
Rudňáček 
Rudná

MC Koťátko 
Rumburk

MC Jája 
Rychnov nad Kněžnou

MC Mraveniště 
Říčany

RC Putti 
Sázava

Centrum Petrklíč 
Sedlčany

Centrum pro rodinu M.E.D. 
Semily

MC Rybička 
Slaný

RaMC Slavičín 
Slavičín

Centrum Ententýky 
Slavkov u Brna

LibeReckÝ kRAj

Krajská koordinátorka: 
Lenka Ackermannová (do 
28. 2.), Lenka Pohlodková 
(od 1. 3.), členka platformy 
prorodinné politiky v Liberec-
kém kraji

V Libereckém kraji se nám daří 
spolupráce mezi členskými 
MC, vzájemná podpora i sdílení 
dobré praxe. Od roku 2006 se 
podílíme na rozvoji prorodinné 
politiky v kraji, účastníme se 
pracovních skupin, konferencí 
atp. Rok 2018 jsme se na na-
šich setkáních snažili vzájem-
ně inspirovat při práci s dětmi 
a předat si zkušenosti pro roz-
šíření nabídky programů pro 
návštěvníky MC. Připravili jsme 
jako každý rok prezentaci naší 
práce na výstavu Týdny pro ne-
ziskový sektor.
Červnový kulatý stůl na 
téma Prorodinná politika 
kraje v praxi, aneb přínos 

mateřských center pro rodinu 
a společnost se věnoval úloze 
mateřských center a současné 
prorodinné politice obcí, Libe-
reckého kraje i státu. Setkání 
za účasti 19 zástupců MC, 
obcí, kraje a jiných subjektů 
zaštítil náměstka hejtmana Li-
bereckého kraje pro sociální 
oblast Pavel Svoboda, který 
zdůraznil, že dobře fungující 
rodina je předpokladem dobře 
fungujícího státu a že jenom 
v harmonické rodině mohou 
vyrůst právoplatní členové 
společnosti. Setkání upozorni-
lo na potřebnost mateřských 
center a jejich nezastupitelnou 
úlohu z hlediska primární pre-
vence, která je levnější než ře-
šení vzniklých problémů.
MC v kraji jsou stabilní, přes-
to 2 MC ukončila činnost, ve-
dení jednoho z nich podlehlo 
syndromu vyhoření, i když 
mělo vysokou návštěvnost 

a bohatý program. Jedno MC, 
které doposud fungovalo na 
bází venkovních akcí, otevře-
lo nové prostory. Přijali jsme 
1 nové MC, které působí od 
září 2018 a poskytli mu řadu 
konzultací o vedení a správ-
ném fungování centra.
Se 3 MC jsme uspořádali semi-
náře věnující se zdraví rodičů 
a důležitosti prevence rakoviny 
prsou a varlat. Ve čtyřech MC 
jsme zajistili workshopy pro 
rodiče na téma vlivu digitálních 
technologií na náš život a zdra-
vý vývoj dětí.
„Děkuji za uspořádání kulatého 
stolu. Pomohl mi připomenout 
hlavní myšlenky a smysl MC, kte-
ré se mi občas – při stále narůs-
tající administrativě a boji v hle-
dání financování a napasovávání 
aktivit centra na dotační tituly  
– ztrácejí.“ 

Michaela Uchytilová, projektová koordiná-

torka CPR Náruč Turnov, účastnice akce
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RC ZDROJ 
Slavonice

RC Sobík 
Soběslav

RC Sokolnice 
Sokolnice

Solnický Brouček 
Solnice

RC Čtyřlístek 
Staré Město

RC Beruška 
Strakonice

RC Loučka 
Strančice

Centrum Brumlík 
Stráž  

nad Nisou

MC Klokánek 
Strážnice

MC Stříbro 
Stříbro

OLOmOUckÝ kRAj

Krajská koordinátorka: Jana 
Kirschner Kostelniková (do 
31. 3. ), Lenka Polášková (od 
1. 4. ), členka platformy proro-
dinné politiky

Mateřská centra v Olomouc-
kém kraji patří mezi centra 
se silnou podporou hodnoty 

tradiční rodiny, své aktivity smě-
řují na posilování hodnoty rodiny 
ve společnosti, zaměstnatelnost, 
informovanost a zvyšování rodi-
čovských kompetencí. Přes vzdá-
lenosti mezi některými centry, 
aktivně spolupracují s krajskou 
koordinátorkou, zapojují se do 
intervizních setkání i vzdělávacích 

Krajská koordinátorka: 
Jana Kirschner Kostelniková 
(do 31. 3.), Lenka Polášková 
(od 1. 4.), členka platformy 
prorodinné politiky

Moravskoslezský kraj patří mezi 
kraje typické svou rozlehlostí 
a členitostí. Vzdálenost mezi MC 
brání těsnější spolupráci, a tak je 
komunikace s krajskou koordi-
nátorkou důležitým prvkem pro 
propojení vzájemné komunikace, 
předávání informací a sdílení pří-
kladů dobré praxe.
Přivítali jsme novou členskou or-
ganizaci RC Skřítek v Odrách. 
Centrum se hned aktivně zapo-
jilo do vzdělávacích programů 
a uspořádalo ve spolupráci s kraj-
skou koordinátorkou dva zajíma-
vé semináře pro rodiče.
Krajský úřad Moravskoslezské-
ho kraje aktivně vstupuje do 

problematiky prorodinné politiky 
a zajímá se o možnosti dalšího 
rozvoje a zlepšování podmínek 
rodin žijících v kraji. Za velmi 
úspěšný lze považovat kulatý stůl, 
na téma „Možnosti propojení 
rodinného a profesního života“, 
který se uskutečnil ve spoluprá-
ci s krajským úřadem, kdy jsme 
propojili NNO, samosprávu 
a vzdělávací segment. Spolupráce 
krajské koordinátorky probíhá na 
úrovni aktivní komunikace s ná-
městkem hejtmana, panem Jiřím 
Navrátilem.
Síť pro rodinu navázala spolu-
práci s Ostravskou univerzitou. 
Konkrétně s Katedrou informa-
tiky a počítačů, Přírodovědecké 
fakulty, kde jsme společně zahá-
jili vývoj unikátní mobilní aplikace 
„Euroklíčenka“ na podporu pro-
jektu Euroklíč. Aplikace bude pro 
uživatele zdarma ke stažení.

„Jsem si dobře vědom nezastu-
pitelné role rodiny coby základní 
buňky společnosti, jíž nelze ničím 
jiným nahradit. Děti by neměly být 
vnímány jako handicap pro úspěš-
ný život, proto je mimo jiné snahou 
také našeho kraje podpora vzni-
ku a zachování funkčních rodin, 
kvality rodinného života s cílem 
umožnit jejich členům svobodně 
realizovat vlastní životní strategie 
v naplňování jak rodičovských tak 
i profesních plánů. V oblasti reali-
zace prorodinné politiky kraje již 
krajská koordinátorka paní Lenka 
Polášková aktivně spolupracuje 
s odborem sociálních věcí zdejšího 
úřadu, děkujeme za nabídku roz-
šíření této spolupráce a v případě 
potřeby se na paní Poláškovou rádi 
obrátíme.“ 

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského 

kraje, v odpovědi na tradiční Tříkrálovou 

zdravici Sítě pro rodinu

mORAVskOsLeZskÝ kRAj
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Za mimořádně úspěšnou lze 
označit realizaci auditu Společnost 
přátelská rodině na objednávku 
Olomouckého kraje. Olomoucký 
kraj podpořil kampaň nejen me-
diálně a organizačně, ale proplatil 
naše služby (42 000 Kč).
Předávání certifikátů úspěšným 
zástupcům firem a organizací 
proběhlo v termínu 18. 6. 2018 
v areálu Korunní pevnůstky v Olo-
mouci, v prostorách Pevnosti 
poznání Přírodovědecké fakulty, 
Univerzity Palackého v Olomouci. 

RC Krteček Sva-Mi 
Svatobořice – Mistřín

MC Rolnička 
Světlá nad Sázavou

RC Ferda 
Svitávka

Krůček 
Svitavy

MC Škvoreček 
Škvorec

MC Žabka 
Štětí

Středisko volného  
času DORIS 
Šumperk

RC Radost 
Tábor

RC KATka 
Tachov

MaDC Maják 
Tanvald

PARdUbickÝ kRAj

Krajská koordinátorka: Petra 
Horáková, koordinátorka MC 
Rozmarýnek Jaroměř

Je nás sedmnáct statečných ma-
teřských center rozmístěných 
napříč krajem. Najdete nás v Par-
dubicích, ale i v Jablonném nad 
Orlicí. V roce 2018 naši Síť opus-
tila dvě centra MC EMMA a RC 
Srdíčko. Typická je pro nás nejen 
naše vzájemná spolupráce, ale 
spolupracujeme i s dalšími orga-
nizacemi v kraji. Každoročně se 
spolu „utkáváme“ v boji o finance 
z Burzy Filantropie. Byť zde zápa-
síme o ten stejný „balík“ financí 
i tak si radíme, jak na to, abychom 
příště snáze se svými projekty 
prorazily. Nezalekáme se výzev 

a budujeme pro své malé i vel-
ké klienty stále hezčí prostředí. 
V Žamberku a v Lanškrouně tak 
patřil závěr roku velké přestavbě. 
Díky spolupráci s MAS se nám po-
dařilo v Chocni vytvořit na několik 
let sdílené pracovní místo v PAPU 
café (kavárně při MC Kamínek), 
v Žamberku nové zázemí pro 
dětskou skupinu Maceška. Jsme 
i nadále u tvorby Koncepce rodin-
né politiky Pardubického kraje, 
účastníme se jednání platformy, 
kulatých stolů i workshopů. Par-
dubický kraj vnímá naši síť ma-
teřských center v kraji jako svou 
silnou stránku v oblasti rodinné 
politiky. S Pardubickým krajem 
pracujeme na nové příležitosti 
pro MC v pořádání prorodinných 

akcí na podporu rodiny. Je nás 
zkrátka stále slyšet i vidět.
„Krajskou koordinátorkou Sítě pro 
rodinu jsem se stala na podzim 
roku 2017. Rok 2018 jsem věnova-
la mimo jiné osobním návštěvám 
MC, uskutečnilo se jich celkem 16. 
Znalost prostředí, kde MC působí, 
ale i poznávat kraj, ve kterém pů-
sobí, jsou pro mou práci stěžejní.“ 
Ing. Petra Horáková, krajská koordinátorka 

pro Královéhradecký a Pardubický kraj

aktivit pro rodiče. Krajský úřad 
Olomouckého kraje patří mezi 
instituce, které mají oblast proro-
dinné politiky dlouhodobě, stra-
tegicky a koncepčně zakotvenu 
ve strategických dokumentech. 
Na jejich tvorbě se v rámci při-
pomínkového řízení podílela také 
Síť pro rodinu. Krajská koordiná-
torka se aktivně účastní krajských 
platforem. Oslovena byla také 
Magistrátem města Olomouce, 
jako členka komise pro komunitní 
plánování.

Program pro rodiny s dětmi za-
jistily Rodinné pasy. Prestižní oce-
nění obdrželo 5 zaměstnavatelů. 
Audit jako příklad dobré praxe 
propojil spolupráci samosprá-
vy, neziskového a soukromého  
sektoru.
„Vážená paní Polášková, účastní-
me se Vašich aktivit v Olomouc-
kém kraji a jsme s formou Vaší 
podpory velmi spokojeni. Rádi se 
staneme novými členy Sítě pro ro-
dinu, z.s.“. 

Lenka Introvič, Los Venitos, z.s.
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RC Telč 
Telč

RC Studánka 
Tišnov

Človíček Nebojsa 
Trhové Sviny

RC Trhováček 
Trhové Sviny

MC KAROlínka 
Trutnov

RC Domeček 
Třebechovice  

pod Orebem

Centrum DaR 
Třebíč

Třebíčské centrum 
Třebíč

RC Kapřík 
Třeboň

Sluníčko 
Třinec

hLAVNÍ městO PRAhA

Krajská koordinátorka: Jitka 
Marečková (od 1. 7. )
Až na výjimky jsou pražská 
mateřská centra rozeseta spí-
še v okrajových částí hlavního 
města, tedy v oblastech, kam již 
většinou návštěvníci metropole 
nezavítají. Pro rodiny s dětmi 
tu naopak hledají bezpečné 

útočiště pro trávení společného 
času. Nabídka programů a slu-
žeb MC je pestrá a odráží po-
třeby návštěvníků. Stejně jako 
v předchozích letech, tak i rok 
2018 přinesl několik zajímavých 
setkání zástupkyň MC. Tradič-
ně jsme sdíleli nejen dobré, ale 
i špatné zkušenosti a zamýšleli 

Krajská koordinátorka: Hana 
Šustrová, poradkyně platformy 
rodinné politiky v Plzeňském 
kraji

Útlum ve spolupráci MC v Pl-
zeňském kraji se mi za 16 mě-
síců, co jsem kraj převzala, 
podařilo překonat. Některá 
členská centra jsem motivova-
la k aktivnímu zapojení a přijali 
jsme do Sítě pro rodinu 3 nová 
centra. V počtu 7 členských 
center (a další centra jsou v jed-
nání) se nám lépe buduje nejen 
prostor pro sdílení, otevřenost 
a vzájemnou inspiraci, ale i lepší 
postavení v krajské rodinné po-
litice. V roce 2018 se s centry 
učíme pracovat na rodinné poli-
tice v obci, centra si prošla semi-
nářem „Komunikace se zástupci 
obcí, médii a cílovou skupinou“.
Oproti dřívějším létům pasivního 

členství, ukončování činnosti či 
odchodu ze Sítě pro rodinu, se 
v roce 2018 centra probouzí 
a postupně se zapojují i do kam-
paní Sítě pro rodinu a využívají 
výhody členství, včetně celore-
publikových seminářů a setká-
ní na celostátní úrovni. Věřím, 
že tento trend bude posilovat 
a společně vybudujeme síť ak-
tivních profesionálních center 
v Plzeňském kraji!

„Naše rodinné centrum Cvrčkův 
klub spolupracuje se Sítí pro rodi-
nu již přes rok a jsem za spoluprá-
ci velice vděčná. Spolupráce nám 
přináší řadu výhod jako například 
informace o možnostech financo-
vání našeho centra nebo účast na 
společných akcích, které jsou po-
řádané v rámci Sítě i mimo ni. Síť 
nám umožňuje zapojování do řady 
smysluplných projektů určených 

pro rodiny s dětmi. Za velice pří-
nosné považuji odborné semináře 
a workshopy, které síť v rámci 
vzdělávání zajišťuje. Díky nim se 
mohu vzdělávat nejen já, ale i za-
městnanci našeho centra.
Krajská koordinátorka Hana 
Šustrová nás pravidelně informuje 
prostřednictvím zasílaných KraKo-
listů a Síťovin, taktéž nás zve na 
krajská setkání, která několikrát 
do roka pořádá. Vždy se nám sna-
ží pomoci, poradit a případně za-
jistit podporu kvalifikované osoby 
v dané oblasti. Díky ní se v Plzeň-
ském kraji opět oživilo „síťování“ 
a do Sítě pro rodinu se připojují 
další mateřská centra. Chtěla bych 
ji touto cestou poděkovat za po-
moc při zakládání našeho spolku 
a za celkovou podporu, kterou pro 
nás stále zajišťuje.“ 

Ing. Lenka Krystková,  

ředitelka RC Cvrčkův klub

PLZeňskÝ kRAj
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se nad palčivými tématy, která 
s provozem mateřských center 
souvisí. V mateřských centrech 
se konaly přednášky pro rodi-
če na zvyšování rodičovských 
kompetencí.
Zásadní událostí roku 2018 
bylo listopadové setkání u ku-
latého stolu s Rut Kolínskou 
v Komunitním centrum Kampa. 
Hlavním tématem byl přínos 
pražských mateřských center. 
Sešly se zástupkyně mateř-
ských center s představiteli 

svých městských částí. Sdíleli 
jsme příklady dobré praxe, 
představili jsme výsledky celo-
republikového dotazníkového 
šetření a v závěru diskutovali 
nad možnostmi spolupráce 
pražských mateřských center 
s městskými částmi, kdy každá 
část Prahy má určitá specifika 
a potřeby. Kulatého stolu se 
zúčastnila například i zastu-
pitelka městské části Praha 1 
Jitka Nazarská, která se v mi-
nulosti sama podílela na vzniku 

MC na Jižním Městě a rok ho 
řídila. Nezřídka se stává, že 
aktivní ženy vstupující do poli-
tiky stály u zrodu mateřských 
center. Řadu let věnovaly svůj 
čas a spoustu energie do cho-
du těchto organizací a leckdy 
v mateřských centrech působí 
dodnes.
V Praze – stejně jako v ostat-
ních krajích – jsme zapojeni do 
projektu MPSV Krajská rodinná 
politika.

Spolek MC Motýlek 
Týnec nad Sázavou

MC Ratolest 
Týniště nad Orlicí

Akropolis 
Uherské Hradiště

Centrum pro rodinu  
Beruška 
Uherský Brod

MC Pastelka 
Uherský Ostroh

MC Uhlíček 

Uhlířské Janovice

RC Klíček 
Unhošť

CPR Ovečka 

Ústí nad Labem

SIA Care 

Ústí nad Labem

MC Medvídek 

Ústí nad Orlicí

Krajská koordinátorka: 
Jitka Marečková, členka plat-
formy projektu MPSV Krajská 
rodinná politika

V roce 2018 ve Středočeském 
kraji několik členských MC 
ukončilo nebo pozastavilo svoji 
činnost. Ovšem v průběhu roku 
se na nás obrátilo hned něko-
lik nadšených matek, které by 
rády MC otevřely. Matky čas-
to zakládají centra v menších 
obcích nedaleko Prahy, tedy 
v místech, která se postupně 
rozrůstají a která doposud žád-
né aktivity pro rodiče s malými 
dětmi nenabízela. Největší hus-
tota MC je právě v lokalitách 
kolem Prahy.

V průběhu roku jsme se s před-
stavitelkami MC pravidelně po-
tkávali. Každé setkání bylo jiné 
a každé přínosné. Jednou nás 
kolegyně z Vlašimi seznámily 
s Montessori pedagogikou, jin-
dy jsme si zase v předvánočním 
čase společného sdílení vyro-
bili vánoční svícen. Zajímavé 
a inspirativní bylo také červ-
nové setkání v RC Pampeliška 
v Březnici, kde jsme společně 
s Rut Kolínskou, zástupkyněmi 
mateřských center, ale také 
představiteli obcí diskutovali 
nad přínosem MC pro komuni-
tu a obec. Zároveň jsme hledali 
cesty další možné spolupráce, 
vzájemné pomoci, ale i udr-
žitelnosti mateřských center 

v různých podobách a podmín-
kách.
V rámci celoroční kampaně 
Sítě pro rodinu pod názvem 
„Kde domov můj“ posílala MC 
příspěvky do tzv. Rodinného 
stříbra. Návštěvníci a podpo-
rovatelé Pampelišky z Březni-
ce poslali do kampaně největší 
počet příspěvků a z řady za-
jímavých příběhů uspořádali 

středOČeskÝ kRAj
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výstavu v rámci Dobročinné 
kavárny.
Na poli spolupráce s kraj-
ským úřadem Středočeské-
ho kraje jsme v roce 2018 

RC Srdíčko 

Ústí nad Orlicí

Klubíčko Vacenovice 

Vacenovice

RC Valašské Klobouky 

Valašské Klobouky

KaVC Emcéčko 

Valašské Meziříčí

Kopretina – centrum  
pro rodiče s dětmi 
Velké Meziříčí

RC Motýlek 

Velké Opatovice

RC Čmelda 

Velký Týnec

RC Haránek 

Veltrusy

RC Baráček 

Vestec

MC Oříšek 

Veverská Bitýška

ústeckÝ kRAj

Krajská koordinátorka: 
Martina Smejkalová (do 28. 2.),  
Michaela Kosíková (od 1. 3.)

Jedním z největších úspěchů 
v Ústeckém kraji v roce 2018 
bylo dokončení a schválení do-
kumentu Krajské rodinné kon-
cepce, na jehož znění a přípra-
vě se Síť pro rodinu, společně 
s mateřskými centry v kraji, vý-
znamně podílela. Tento doku-
ment a pozitivní přístup kraje 
k rodinné politice bude mít po-
zitivní vliv na rozvoj služeb pro 
rodinu v následujících letech. 
V kraji je hustá síť mateřských 
center a přibývají stále další 
centra. Proto je zde důležité 

dbát na přípravu společných se-
tkání a vzdělávacích seminářů 
pro pracovníky center. V kra-
ji také fungují mnohé ženské 
platformy, v nichž působí i ženy 
z mateřských center a skrze ně 
je působení na komunitu v ob-
cích tím více znásobeno. Bě-
hem letošních obecních voleb 
se také nezanedbatelné pro-
cento žen z center zapojilo do 
politického dění.
Ústecký kraj má svá specifika, 
která se negativně dotýkají pře-
devším rodin s dětmi, ale stav 
a služby mateřských center 
v kraji dokáží nejen místně tuto 
situaci zlepšovat. Zajímavou 
událostí byl vzdělávací den pro 

rodiče a pracovníky s mládeží 
Den s internetem, pořádaný ve 
spolupráci s MPSV, který zaujal 
svými tématy jako kyberšikana, 
prevence závislosti dětí na in-
ternetu nebo tématem výchovy 
dětí v moderní online době.
„Spolupráce se Sítí pro rodinu 
a konkrétně s krajskou koordiná-
torkou Michaelou Kosíkovou mi 
velice pomáhala při mapování 
situace rodin v Ústeckém kraji. 
Velmi cenné pro mě byly kontakty 
s mateřskými centry v celém kraji, 
které jsem právě díky spolupráci 
se Sítí získala. Skvělá byla také 
spolupráce na přípravě akcí pro 
rodiny s dětmi.“ 
Markéta Čechová, Krajská pracovnice MPSV

nezaznamenali výraznější po-
sun. Přesto věříme, že se MC 
i Síť pro rodinu v budoucnu 
setká s větší podporou ze stra-
ny Středočeské kraje. Určité 

možnosti spolupráce vnímáme 
v souvislosti s právě vznikající 
krajskou koncepcí rodinné po-
litiky.
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BKB. Nejenom konference, ale 
i řada besed, které zorganizovaly 
ve spolupráci s BKB byly směro-
vány skutečně těm, kde se DN 
může nejvíce vyskytovat. A že 
mezi účastníky akcí byly i přímé 
oběti, svědčí i zvýšený počet kli-
entů naší pobočky s touto proble-
matikou. Prakticky i díky těmto 
akcím pak vznikla iniciativa k za-
ložení detašované poradny BKB 
v Kopretině – centra pro rodinu 
s dětmi ve Žďáře nad Sázavou, 
kterou jen za osm měsíců roku 
2018 navštívilo čtrnáct klientů“. 

Antonín Křoustek – Bílý kruh bezpečí, 

pobočka Jihlava

„Mateřská a rodinná centra 
mají na Vysočině dlouhou tradici 
a bez jejich fungování si realizaci 
rodinné politiky na místní úrovni 
neumím představit. Jsou místem, 
kde se potkávají rodiče s malými 
dětmi, mohou zde sdílet své pro-
blémy, pracovat na svém rozvoji 
a předcházet tak sociálnímu vy-
loučení.“ 

Pavel Franěk, 1. náměstka hejtmana  

Kraje Vysočina

MC Borůvka 

Věžnice

RC Vikýrek 
Vikýřovice

RC Vilémov 
Vilémov

MaRC Beruška 
Vizovice

Montessori  
Vlašim 
Vlašim

MaRC Vrábče 
Vrábče

Kopretina 
Vrchlabí

RaMC Vsetín 
Vsetín

Kučeráček 
Vyškov

MC Radost 
Vyškov

kRAj VysOČiNA

Krajská koordinátorka: 
Daria Čapková, členka regio-
nální platformy rodinné politiky 
MPSV

Krajská koordinátorka v Kraji 
Vysočina působí již 12 rokem, 
díky tomu se podařilo vytvořit 
stabilní a přátelskou atmosféru 
mezi organizacemi v kraji, které 
pracují s rodinami. Organizace se 
navzájem informují o své činnos-
ti, respektují a spolupracují.
V roce 2018 jsme se zaměřili na 
celokrajské aktivity. Oproti minu-
lému roku jsme společně zorga-
nizovali tři velké akce, dvě pro ši-
rokou veřejnost a jednu akci pro 
odbornou a laickou veřejnost: 
III. Ročník Festivalu pro rodiny 
z celé Vysočiny, tradiční adventní 

setkání Radujme se ruku v ruce 
a III. konferenci na téma Domácí 
násilí a jeho dopad na děti.
Konference se zaměřila nejen 
na představení typických as-
pektů týkajících se obětí a ná-
silných osob, cílem bylo rovněž 
upozornit na dopad domácího 
násilí na děti. V příspěvcích byl 
kladen důraz na primární pre-
venci, spolupráci s organizace-
mi pracujícími s rodinami a in-
formovanost. V rámci příprav 
a realizace konference se pro-
hloubila též spolupráce s Bílým 
kruhem bezpečí.
„Krajská koordinátorka Sítě pro 
rodinu Daria Čapková a předsed-
kyně Třebíčského centra Anna 
Machátová prokazují obrovský 
zájem o spolupráci a činnost 
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Hnízdo 
Zábřeh

DOMINO 
Zlín

RC Maceška 
Znojmo

Cesta pro rodinu 
Žamberk

Sedmikráska 
Žatec

Kopretina –  
centrum pro rodiče  
s dětmi 
Žďár nad Sázavou

RC Srdíčko 
Žďár nad Sázavou 

Centrum pro rodinu  
Doubravka 
Ždírec nad Doubravou

RC Andílek 
Železný Brod

Krajská koordinátorka: 
Renata Höklová (do 28. 2.), 
Petra Kuhejdová Halířová (od 
1. 3.)

Ve Zlínském kraji stále sdružu-
jeme 16 MC, která pracují velmi 
samostatně. Nabízejí celou řadu 
aktivit a snaží se vycházet vstříc 
svým klientům a potřebám svých 
rodin s dětmi. Poskytujeme všem 
centrům metodické vedení, zjiš-
ťujeme potřeby jednotlivých 
center a chceme jim poskytovat 
„podporu na míru“. Mezi centra 
v kraji, která nejaktivněji využíva-
jí nabídku Sítě pro rodinu, patří 
tradičně Klubíčko Kroměříž, Be-
ruška Uherský Brod a Akropolis 

Uherské Hradiště. V roce 2018 
jsme navázali užší komunikaci 
také s RC Vsetín, které nabízí 
mimo jiné i sociální služby a je 
nedílnou součástí prorodinných 
aktivit ve městě. Centra v kraji 
se dle svých časových a jiných 
možností zapojovala i do ostat-
ních projektů Sítě pro rodinu 
a řada pracovnic i dobrovolníků 
se účastnila vzdělávacích či jiných 
aktivit.
Podařilo se navázat na letitou 
spolupráci s Krajským úřadem, 
který podporuje spolupráci 
v širším kontextu a to i s jinými 
prorodinnými organizacemi. 
Ne všechna centra také vyu-
žívají dotační tituly Krajského 

úřadu Zlínského kraje. Centra 
spíš hledají podporu u svých 
obcí či zřizovatelů. Řada žen 
z mateřských center slaďují 
práci ve svém MC i s dalším 
pracovním úvazkem.
Pozvali jsme proto MC na bese-
du u kulatého stolu s představi-
teli kraje a obcí. Diskutující z řad 
MC se shodly na potřebě pře-
hodnotit administrativní a by-
rokratickou zátěž krajského 
dotačního titulu pro neziskové 
organizace, stejně jako nutnost 
navýšit alokaci dotačního pro-
gramu Rodina MPSV. Zazněly 
také argumenty na podporu 
koncepce rodinné a seniorské 
politiky ve Zlínském kraji.

ZLÍNskÝ kRAj
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jAk jsme dÁVALi O NAšÍ PRÁci Vědět

Úsilí na poli public relations organizace s pozitivním nábojem není 
vždy korunována očekávaným úspěchem, proto jsme využívali nej-
různějších příležitostí k prezentace naší práce. V roce 2018 jsme 
zaznamenali větší mediální odezvu v regionech.
Všem příznivcům Sítě pro rodinu jsme rozeslali tradiční Tříkrálovou 
a adventní zdravici.

O posilování hodnoty rodiny jak Sítí pro rodinu, tak i mateřskými 
centry bylo slyšet i vidět v průběhu roku zejména:

 — na vlnách ČR Dvojka v pořadech Dobrá zpráva a 2× v Kávě 
o čtvrté;

 — na besedách a konferencích: Postavení žen v české společnosti, 
Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní sprá-
vě, Primární prevence a podpora rodin v 21. století, 5. ročník kon-
ference k rodinné politice města Olomouce

 — na 14 kulatých stolech s představiteli obcí
 — na slavnostním vyhlášení výsledků Místo pro život
 — v rámci prezentace Společnost přátelská rodině: časopisy Ro-

dinka a Poradce ředitelky MŠ
 — v rámci prezentace konference (K)rok rodiny – výstupy: Tele-

vize Jéčko a 2× Českobudějovický deník
 — v rámci prezentace kampaně Kde domov můj? Století české 

rodiny a Rodinného stříbra: Bílovecký, Mohelnický, Lipenský, Vr-
benský zpravodaj

 — v rámci prezentace projekt Euroklíč: Staroveský zpravodaj
 — v rámci aktivit v soutěži Žena regionu, kdy Síť pro rodinu nomi-

novala 6 žen z řad mateřských center a 3 z nich získaly prvenství 
ve svých krajích

 — v rámci soutěže Žena Českokrumlovska: Rádio České Budějo-
vice Dámská jízda, články v místních novinách
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Prezidium
Rut Kolínská
– prezidentka

Lenka Šebelová
– 1. viceprezidentka

Hana Vodrážková
– členka prezidia

Kontrolní komise
Zuzana Bechyňová-Jiranová,
Alena Stejskalová,
Ludmila Šimková

KDO JSME

ObecNé iNFORmAce

sPRÁVA A řÍZeNÍ ORgANiZAce

Název organizace Síť pro rodinu, z. s. (dříve Síť mateřských center o.s.)
Sídlo organizace Praha
Statut organizace spolek
Kontaktní informace
adresa kanceláře Truhlářská 24, Praha 1
telefonní číslo 602 178 882
e-mail info@sitprorodinu.cz
webové stránky www.sitprorodinu.cz
Číslo a datum  
registrace:

22. 10. 2001, VS/1-1/48336/01-R 
Spisová značka: L 12188 vedená u Městského soudu v Praze

IČO 26545136
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Pracovní tým

Reorganizace pracovního týmu, zejména krajských koordinátorek pokračovala i v roce 2018. Pracovní 
tým se postupně stabilizoval. Krajské koordinátorky se zaměřily na prohlubování své specializace.

tým v pražské kanceláři

Rut Kolínská, pověřená prezi-
diem k řízení organizace
Irena Přibylová 
– personalistka a koordinátor-
ka vzdělávání, manažerka kraj-
ských koordinátorek
Jan Martínek 
– projektový manažer
Jitka Genest 
– manažerka projektu MPSV
Lenka Ackermannová 
– fundraiserka do 28. 2.
Petr Gajdoš – účetní
Petra Fajfrová 
– Office Manager

krajské koordinátorky:

Lenka Ackermannová (28. 2.), Daria Čapková, Petra Kuhejdo-
vá Halířová (od 1. 3.), Renata Höklová (do 28. 2.), Petra Horá-
ková, Jana Kirschner Kostelniková (do 31. 3.), Jitka Marečková, 
Lenka Pohlodková (od 1. 3.), Lenka Polášková (od 1. 4.), Martina 
Smejkalová (do 28. 2.), Michaela Kosíková (od 1. 3.), Hana Šustro-
vá
V rámci realizace projektu Profesionální Síť s námi do 31. srpna 
spolupracovaly expertky: Veronika Motlová, Jana Ledvinová, 
Věra Staňková. Kateřina Kadeřábková Vitochová



Jan Martínek a Jitka Genest – projektové řízení
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dobrovolníci

V Síti pro rodinu již tradičně vy-
konávají dobrovolnickou práci 
nad rámec svých úvazků – větší 
či menší měrou – všichni z na-
šeho pracovního týmu. Ruku 
k dílu nejednou často přidávají 
i jejich partneři a další rodinní 
příslušníci a také řada přátel 
a sympatizantů.

externí pracovníci

Externí spolupráce se vázala 
především na vzdělávací nabíd-
ku. Pokračovala dlouhodobá 
spolupráce se specialistkami, 
které se podílí na tvorbě kur-
zů pro budoucí chůvy, a také 
týmu, který provádí zkoušky 
profesní kvalifikace Chůva pro 
děti do zahájení povinné školní 
docházky.
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Asistence o.p.s. – Praha bezbariérová
Asociace center pro rodinu – OPR, rodičovské kompetence
Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem domácího násilí
Centrum Generace o.p.s. – kampaň NTM
Evropský institut – Euroklíč
Fórum rodičů – posilování kompetencí rodičů ve škole
Hnutí za aktivní mateřství – zlepšení služeb v českém porodnictví
LMC s.r.o. a flexibilni.lmc.eu – alternativní formy práce a part-
nerská spolupráce na projektu
Mezi námi, o.p.s. – mezigenerační spolupráce
Minerva 21 – výchova dětí a vzájemná podpora při posilování 
hodnoty rodiny
MODA fashion day[s] – doprovodné programy a soutěž Žena 
Českokrumlovska
Národní rada pro postižené – mobilita a šíření Euroklíče
Sirius o.p.s. – dotazníkové šetření Co potřebují české rodiny
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR – spolupráce 
MC a místních knihoven
www.scio.cz, s.r.o. – programy na podporu zapojování rodičů do 
vzdělávání dětí
V roce 2018 rozšířily řady spolupracujících organizací:
Ostravská universita - aplikace „Euroklíčenka“ na podporu pro-
jektu Euroklíč
Projekt Mapy bez bariér - Mapování míst bez bariér

Členství v jiných 
organizacích

Asociace společenské odpo-
vědnosti (A-CSR), GROOTS 
International a Huairou ko-
mise – spojené globální orga-
nizace, Mezinárodní síť MC 
MINE, DigiKoalice
V jednotlivých krajích je Síť 
pro rodinu členem nebo úzce 
spolupracuje s krajskými aso-
ciacemi neziskových organi-
zací.

PARtNeRstVÍ A sPOLUPRÁce

Partnerská spolupráce

Uvádíme zejména partnery, se kterými Síť pro rodinu spolupracuje 
dlouhodobě a to buď formou vzájemné podpory jednotlivých akcí, 
nebo přímé spolupráce na projektech a akcích.
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Síť pro rodinu, z.s. vede účetnictví (dříve nazývané podvojné účetnictví). Náš 
hospodářský rok se shoduje s  kalendářním rokem. Řídíme se platnými předpisy 
legislativy ČR.
Účetní závěrku ověřila auditorka Ing. Irena Gajdošová (číslo oprávnění 2047).

úČetNictVÍ

FINANCE 
A ÚČETNICTVÍ

1.1 údAje Z úČetNÍ ZÁVěRky

1 x příslušnému fin. orgánu

Síť pro rodinu,  z.s
Truhlářská  1121/24
Praha 1 - Nové Město
110 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

26545136

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 3 0484 093
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 6 46

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 14B. I. 7.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 326B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 148 157
Odběratelé (311) 52 157111B. II. 1.

Daň z příjmů (341) 59 6B. II. 8.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 29B. II. 12.

Jiné pohledávky (378) 68 2B. II. 17.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 3 939 2 844
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 1714B. III. 1.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 2 8273 925B. III. 3.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 1
Náklady příštích období (381) 81 1B. IV. 1.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 3 0484 093
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 3 0103 988
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 3 988 3 010

Vlastní jmění (901) 87 1 4221 349A. I. 1.

Fondy (911) 88 1 5882 639A. I. 2.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 38105
B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 105 38

Dodavatelé (321) 106 1230B. III. 1.

Přijaté zálohy (324) 108 30B. III. 3.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 1B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 11B. III. 7.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 26B. III. 12.

Jiné závazky (379) 122 33B. III. 17.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 3 0484 093

Vytváření spol. mateřs. center a jiných 
nezisk. org. podporujících rodinu

z.s
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 07.07.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

PřÍLOhA V úČetNÍ ZÁVěRce 
SÍť PRO RODINU, Z. S. k 31. 12. 2018

obsah přílohy
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

1. Popis účetní jednotky
Název: Síť pro rodinu, z. s.
Sídlo: Truhlářská 1121/24, PSČ 110 00, Praha 1- Nové Město
Právní forma: z. s.
IČ: 26545136
Zdaňovací období: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Rozvahový den: 31. 12. 2018
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 3. 2019
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Účel spolku: 
1.  Vytváření společenství mateřských center a jiných neziskových organizací podporujících rodinu 

v ČR (dále jen MC) jejich síťování a spolupráce.
2.  Síťování a spolupráce odborníků, osobností a organizací podporujících rodinu napříč sektory.
3.  Posilování a prosazování společných hodnot:
 a)  rodiny a mezigenerační vztahy, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role v rodině i ve společnosti,
 b)  právní ochrana rodiny, mateřství, otcovství, rovných příležitostí pro všechny,
 c) prevence patologických jevů v rodině a společnosti,
 d) aktivní občanství a komunitní život,
 e) zdravý život ve zdravém prostředí.

Dne 8. července 2016 byl zapsán nový název spolku Síť pro rodinu, z.s. Dříve Síť mateřských 
center o.s.
Statutární orgán: Mgr. Rut Kolínská – prezidentka (statutární zástupce)

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
1. Způsob ocenění majetku
 1. 1. Zásoby
  Síť pro rodinu, z.s. má drobné zásoby – knihy o výchově.
 1. 2.   Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
  Síť pro rodinu, z.s. nevytvořila žádný majetek vlastní činností.
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
 Nebyla stanovována reprodukční pořizovací cena.
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
 Nebyly provedeny změny v postupu účtování a odpisování.
4. Opravné položky k majetku a odpisování
 Nebyly tvořeny opravné položky k majetku a Síť pro rodinu, z.s. nemá žádný odpisovaný majetek.
5. Přepočet cizích měn na českou měnu
  Průběžně byl v Síti pro rodinu z.s. používán pro přepočet zahraničních měn kurz ČNB k po-

slednímu dni předchozího měsíce. Pro závěrku k 31. 12. 2018 byl použit aktuální kurz ČNB 
k 31. 12. 2018.
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výrok auditora:

Podle mého názoru účetní závěrka poskytuje věrný 
a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Síť pro ro-
dinu, z. s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu 
s českými účetními předpisy.

Datum: 18. 6. 2019
Ing. Irena Gajdošová, číslo oprávnění 2047

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
1.  Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
  Žádný majetek Síť pro rodinu, z.s. není zatížen zástavním právem.
Pohledávky a závazky

1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
  Síť pro rodinu, z.s. nemá k 31. 12. 2018 pohledávky po lhůtě splatnosti.
2. Závazky po lhůtě splatnosti
  Účetní jednotka nemá k 31. 12. 218 závazky po lhůtě splatnosti.
3.  Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
  Spolek nemá k 31. 12. 2018 pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího 

práva.
4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
  Spolek nemá k 31. 12. 2018 závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2018 byl 7.

Dotace na hlavní činnost
MPSV – Rodina 1 545 552 Kč
Evropské fondy 1 501 117 Kč
Město České Budějovice 3 000 Kč
Dotace Liberecký kraj 60 191 Kč

Události po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem týkajících se roku 2018.
Sestaveno dne: 31. 3. 2019
Statutární orgán: Mgr. Rut Kolínská

Dotace Olomoucký kraj 16 200 Kč
Dotace Ústecký kraj 33 333 Kč
Dotace Jihočeský kraj 3 000 Kč
Dotace Královéhradecký kraj 19 000 Kč
Město Český Krumlov 12 500 Kč
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

26545136

Síť pro rodinu,  z.s
Truhlářská  1121/24
Praha 1 - Nové Město
110 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 8571 857A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 993 99A. I. 1.

Prodané zboží 144 14A. I. 2.

Náklady na cestovné 1786 178A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 147 14A. I. 5.

Ostatní služby 1 5528 1 552A. I. 6.

Osobní náklady 4 4734 473A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 3 73214 3 732A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 73015 730A. III. 11.

Zákonné sociální náklady 1117 11A. III. 13.

Daně a poplatky 11A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 120 1A. IV. 15.

Ostatní náklady 7979A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 822 8A. V. 16.

Jiné ostatní náklady 7128 71A. V. 22.

Náklady celkem 6 4106 41039Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 3 8573 857B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 3 85742 3 857B. I. 1.

Přijaté příspěvky 406406B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté členské příspěvky 40646 406B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 0771 077B. III. 47

Ostatní výnosy 1 0701 070B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Kursové zisky 352 3B. IV. 8.

Zúčtování fondů 1 06753 1 067B. IV. 9.

Výnosy celkem 6 4106 41061Součet B.I. až B.V.

Vytváření spol. mateřs. center a jiných 
nezisk. org. podporujících rodinu

z.s
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 07.07.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Mgr. Rut Kolínská
Digitálně podepsal Mgr. Rut 
Kolínská 
Datum: 2019.07.14 14:02:35 +02'00'
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Naše vděčnost patří okruhu všech, kdo spolu s  námi 
posilují hodnotu rodiny. Nezáleží na formě, oceňujeme 
nejen finanční částky, ale také podanou pomocnou ruku, 
třeba i v podobě slova povzbuzení či dobré rady.

Naše vřelé díky patří:
 — členům Sítě pro rodinu za přínos rodinám, komunitě a společ-

nosti, stejně jako za vzájemnou spolupráci
 — našim rodinám, partnerům, dětem, rodičům, přátelům 

i sympatizantům za věrné souputnictví a podporu našeho usilo-
vání

 — odborníkům a představitelům spřátelených organizací za 
spolupráci a podporu naší činnosti

 — členům GROOTS International a Huairou komisi za vzájem-
né sdílení spolupráci na mezinárodním poli

 — představitelům MPSV, krajů i politikům na všech úrovních za 
otevřenou spolupráci

 — donátorům projektů: MPSV, ESF OPZ, krajům: Jihomo-
ravskému, Královéhradeckému, Libereckému, Olomouckému  
a Ústeckému

 — firmám: LMC s.r.o. – inzerce zdarma a dotovaná nabídka vzdě-
lávání online Seduo.cz

 — Zdeňku Rousovi za věrné pravidelné měsíční přispívání

Poděkování patří rovněž celému pracovnímu týmu, který se 
často potýká s nedoceněním preventivní práce i s nepříznivým 
vnímáním neziskového sektoru.

PODĚKOVÁNÍ
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Základním cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti pre-
ventivních a podpůrných služeb mateřských center v oblasti pre-
vence patologických jevů v rodině a společnosti a jejich provázání 
s dalšími službami v oblasti práce s rodinou. Dílčím cílem projektu 
bylo přiblížit vzdělávací a osvětové aktivity rodičům tam, kde chy-
bí jejich nabídka.

Klíčové aktivity:
— Intervizní setkání – sdílení a přenos dobré — Semináře 
a workshopy pro pracovnice/íky MC — Individuální  
poradenství — Semináře a workshopy pro rodiče —  
Doprovodná aktivita – péče o děti — Evaluace

Manažerka projektu: Jitka Genest
Termín realizace: 1. 1. –31. 12. 2018

sÍť PRO ROdiNU 2018

ANOTACE PROJEKTŮ SÍTĚ 
PRO RODINU 2018

Aktivity projektu Síť pro rodinu jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina MPSV.
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Projekt reaguje na aktuální potřeby střešní organizace a jejích členských organizací, které na základě 
dlouholeté spolupráce a vzájemného sdílení mají zájmem o zvýšení odborné kapacity i o vytvoření 
platformy organizací a odborníků na posilování hodnoty rodiny a rovných příležitostí žen a mužů, 
zejména matek a otců. Odbornost bude postavena na aktualizaci know-how mateřských center, 
jehož nositelkou je Síť pro rodinu, z.s.

Klíčové aktivity projektu:
Aktualizace know-how mateřských center — Know-how MC — Podpora členských  
organizací — Vzdělávání a stáže — Komunikace — Síťování, participace a osvěta 
— Fundraising

Manažer: Jan Martínek
Doba realizace: 1. 1. 2017–31. 12. 2018

sdÍLeNÍ + OdbORNOst + sÍťOVÁNÍ

Projekty Profesionální Síť a Sdílení + Odbornost + Síťování byly 
podpořeny z programu:

Projekt vychází z doporučení procesního auditu ze sklonku roku 2015. Projektové aktivity zaměřu-
jeme na posílení vnitřního růstu organizace jako základního předpokladu trvalé udržitelnosti včetně 
posílení osobní kapacity členek a členů pracovního týmu. Nový strategický plán bude reflektovat 
záměry vyplývající z procesu transformace Sítě mateřských center na Síť pro rodinu a stane se vý-
chozím bodem nejen realizace projektu, ale také našeho dalšího směřování.

Klíčové aktivity projektu:
Strategie organizace, poslání — Financování, fundraising — Lidské zdroje — Marketing 
a PR — Kvalita služeb/produktů

Manažer: Jan Martínek
Doba realizace: 1. 9. 2016–31. 8. 2018

registrační číslo projektu: CZ.03. 3. 48/0.0/0.0/1 5_031/0002033

registrační číslo projektu: CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/99_041/0002230

PROFesiONÁLNÍ sÍť
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kontaktní a identifikační data
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