
 

 

 

ČR 
 

ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY MC  
 

PR, marketing a komunikace – Jak zviditelnit mateřské centrum 
 
Den konání:  9. 4. 2019 v čase 9:30 – 15:30 hod. 

Místo konání:  učebna Církve českobratrské evangelické, Klimentská 18, Praha 1 (zvonek 3. patro) 

 

Na semináři se budeme věnovat zviditelnění mateřského centra a všemu, co ho ovlivňuje (např. 
veřejné mínění nebo image). Zaměříme se také na různé možnosti propagace a společně si určíme ty 
nejvhodnější právě pro vás a vaši organizaci. Seminář bude veden interaktivní formou, kdy si sami 
účastníci vyzkouší na základě získaných teoretických informací naplánovat zviditelnění právě svého 
centra. Určí si, kdo je jejich cílovou skupinou, případně ostatními zájmovými skupinami a jak s těmito 
skupinami pracovat co nejúčinnější a přitom bezplatnou formou.  

Tematické okruhy: 

 Analýza prostředí, cíle a poslání mateřského centra 

 Cílové a zájmové skupiny (stakeholdeři), na které se zaměřit 

 Strategie komunikace – východiska, cíle, nástroje 

 Pravidla komunikace aneb nastavení správné a dlouhodobé spolupráce 
 
Bc. Hana Šustrová (absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Marketingová komunikace na 
Fakultě multimediálních komunikací a VOŠ publicistiky v Praze, obor Public relations a reklama), pracovala 
jako event manager v eventové agentuře BBA group, dále jako vedoucí marketingu ve společnosti První 
Chodská. Při mateřské dovolené vedla Mateřské centrum Míša v Č. Krumlově. V současnosti pracuje jako 
krajská koordinátorka v Síti pro rodinu v Jihočeském a Plzeňském kraji. V RC Krumlík Český Krumlov vede 
příměstské tábory a svépomocnou skupinu Sólo pro rodiče.  
 

Přestávka: přestávka na kávu 30 minut, k dispozici káva, čaj, voda 

Účastnický poplatek: 550 Kč pro jednoho zástupce z členského MC, 1100 Kč pro nečleny Sítě MC 

Maximální počet účastníků na semináři: 18 

Hlídání dětí: není zajištěno 

 

Způsob přihlášení a zaplacení poplatku: do 3. 4. 2019 vyplňte on-line formulář přihlášky (k dispozici ZDE). 
Po přihlášení nejméně 12 účastníků semináře vám bude potvrzeno, že se seminář bude konat a 
budete vyzváni k zaplacení poplatku. O účasti na semináři rozhoduje pořadí přijetí přihlášek.  

 

 
 

Aktivity projektu “Posilujeme hodnotu rodiny 2019” jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2xEp7ugR_9uGSk1Yg82qZ0-nYERdbgyHYDrPAE78jLd3DnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2xEp7ugR_9uGSk1Yg82qZ0-nYERdbgyHYDrPAE78jLd3DnA/viewform

