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O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

NOVÁ PODOBA VÝROČNÍ ZPRÁVY
Po tři poslední léta jsme výroční zprávu přizpůsobovali modelu Soci-
al Reporting Standard (SRS), který zřetelně vypovídá o přínosu naší 
práce. V roce 2016 jsme změnili název ze Sítě mateřských center na 
Síť pro rodinu a v roce 2017 dokončili novou strategii. A tak chceme 
upozornit na změny i novou podobou výroční zprávy. Diskusi kolem 
její podoby totiž vedeme již delší dobu, takže nazrál čas, abychom ji 
ukončili a s nově pojatou výroční zprávou vykročili do dalšího období 
Sítě pro rodinu.
Základní osnova výroční zprávy tedy vychází z metody SRS. Zásadní 
odlišení však spočívá v rozdělení kapitoly, ve které popisujeme naši 
konkrétní práci podle nové strategie, která stojí na třech pilířích – 
Rodina ve společnosti, Rodina v centru a Rodina ve fi rmě. Proto po-
pis konkrétních kroků v roce 2017 dělíme podle těchto pilířů, které 
mají společný úvod, ve kterém naznačujeme společenské problémy, 
které řešíme, a uvádíme základní vklad, bez kterého bychom se ani 
jednomu pilíři nemohli věnovat. V závěru představujeme celkový se-

znam výsledků publicity.
V době zaměřené na výkon a na 
„tvrdá data“ sice nabízíme také 
čísla, která vykazují, co všech-
no jsme udělali, nicméně přínos 
naší práce lze jen těžko ekono-
micky vyčíslit. Věříme, že z hod-
nocení našich členských center, 
odborníků a osobností veřejné-
ho života lze vyčíst smysluplnost 
a účinnost našeho příspěvku 
pro posilování hodnoty rodiny 
ve společnosti, v centrech a ve 
fi rmách.

Rut Kolínská



5

Mateřská centra,
která v roce 2017 
byla členy 
Sítě pro rodinu

BC Babický drak
Babice u Říčan

RC Bateláček
Batelov

MC Benátky
Benátky nad Jizerou

Klubíčko
Benešov nad Černou

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

Od počátku existence 
mateřských center 
v České republice (1992) 
a následně založení Sítě 
pro rodinu v roce 2002 
(tehdy pod názvem 
Síť mateřských center) 
se věnujeme prevenci 
rizikových situací v rodině 
i ve společnosti v kontextu 
životních podmínek rodin. 
Nechceme rezignovat na 
přínos rodiny pro každého 
z nás jednotlivě i pro 
celou společnost, proto 
jsme se v rámci naší nové 
strategie, kterou jsme 
v roce 2017 dokončili, 
rozhodli posilovat 
hodnotu rodiny ve 
společnosti, v mateřských 
centrech i ve fi rmách.

Činnost Sítě pro rodinu jsme 
rozdělili do tří pilířů, které řeší 
tři okruhy sociálních problémů:
• Rodina ve společnosti – ne-

doceňování hodnoty rodiny: 
Společně s našimi členskými or-
ganizacemi posilujeme hodno-
tu rodiny ve společnosti s cílem 
návratu prestiže a pozitivního 
obrazu rodiny.

• Rodina v centru – nejistá exi-
stence mateřských center: 
Síť pro rodinu jako garantka 
know-how mateřských center 
(MC) v ČR hájí jejich společ-
né zájmy, uznání přínosu je-
jich práce a podporu stability 
center v zájmu rodin a jejích 
jednotlivých členů všech gene-
rací. Centra čelí přetrvávajícím 
předsudkům a podceňování 
přínosu primární prevence, 

NAŠE ČINNOST –
CO A JAK ŘEŠÍME

SOCIÁLNÍ PROBLÉM –
TŘI VÝCHODISKA NAŠÍ PRÁCE

zpochybňování ze strany so-
ciálních služeb či mateřských 
škol a rostoucímu znevažování 
neziskového sektoru.

• Rodina ve fi rmě – nedůstojné 
postavení rodiny na trhu prá-
ce: Posilujeme hodnotu rodiny 
na trhu práce tím, že pomáhá-
me měnit fi remní kulturu ve 
prospěch slaďování pracovního 
a rodinného života, společen-
ské odpovědnosti fi rem a rov-
ných příležitostí.

Všechny tři pilíře spolu poměrně 
úzce souvisí a některé naše ak-
tivity jsou vzájemně provázané, 
nicméně, pro jasnější prezentaci 
přínosu představujeme ve výroč-
ní zprávě každý pilíř zvlášť. Platí 
však společný vklad pro naplňo-
vání cílů 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

Komunitní centrum 
pro rodinu Brtnice
Brtnice

RaMC Malenka
Brumov – Bylnice

MC Skřítci
Bruntál

Čím jsme přispěli – jaký 
byl náš základní společný 
vklad?

• Reorganizovali jsme a stabili-
zovali pracovní tým.

• Udrželi jsme zázemí včetně 
nutného technického vybave-
ní pro základní pracovní tým 
(6 osob), a sice kancelář v Pra-
ze 1, v Truhlářské ulici 24. 
Krajské koordinátorky pracují 
především z vlastních domác-
ností nebo využívají prostor 
MC.

• Pražská kancelář slouží jako 
multifunkční prostor pro 
setkávání s krajskými koor-
dinátorkami, pro komor-
nější vzdělávací aktivity, pro 

pracovní jednání s partnery, 
pro zkoušky profesní kvalifi -
kace Chůva pro děti do zahá-
jení povinné školní docházky. 
Navíc i jako místo pro jedno-
duché přespání.

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

• Finanční zdroje na pokrytí 
nákladů aktivit jsme získali 
především podporou tří pro-
jektů: Síť pro rodinu 2017 
z dotačního programu MPSV 

Rodina, Profesionální Síť 
a Sdílení + Odbornost + Síťo-
vání (S+O+S) z Operačního 
programu zaměstnanost ESF 
(detaily viz kapitola Finance 
a účetnictví a příloha Anotace 
projektů).

• Významným přesto nevyčísli-
telným vkladem zůstává prá-
ce odvedená dobrovolnicky, 
a to jak jednotlivci pracovního 
týmu a příslušníky jejich ro-
din, tak i sympatizanty z řad 
přátel.
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Klubík Břeclav
Břeclav

RC Pampeliška
Březnice

RaKC Kocourek
Březová nad Svitavou

RC Buštěhradský 
pelíšek
Buštěhrad

Kopretina
Bystřice nad 
Pernštejnem

RC Knofl ík
Bystřice pod Hostýnem

RC Kopretina
Čáslav

MC Čelákovice
Čelákovice

Centrum pro rodinu Veselá 
Beruška
Černá Hora

Ulita Černilov
Černilov

Mraveniště Černošice
Černošice

MC Pumpkin
Česká Lípa

Naše dosavadní dílčí 
kroky

Od roku 2004 upozorňujeme na 
podmínky života rodin prostřed-
nictvím kampaní zaměřených na 
nejrůznější oblasti života (Spo-
lečnost přátelská rodině, Jak se 
žije s kočárkem, Táta dneska 
frčí, Město pro děti, Křídla a ko-
řeny naší rodiny…).
Od roku 2002 je Rut Kolínská 
opakovaně jmenovaná do Rady 
vlády pro rovné příležitosti 
(RVRP), kde předsedá Výboru 
pro slaďování pracovního a ro-
dinného života (od 2009) a za-
stupuje RVRP v Monitorovacím 
výboru Operačního programu 

zaměstnanost (OPZ).
Spolupracujeme se Stálou komisí 
pro rodinu poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR, s Minister-
stvem práce a sociálních věcí 
i s kraji České republiky (od 
2006).
Již čtvrté volební období po-
vzbuzujeme ženy z řad mateř-
ských center, aby kandidovaly 
v komunálních volbách, a těší 
nás, že jich každé volby přibý-
vá. V roce 2016 zaplnily kolem 
300 míst na kandidátkách, mno-
hé byly úspěšné, dnes působí na 
místech nejen zastupitelek a rad-
ních, ale také jako místostarost-
ky a starostky.

Ještě před vznikem formální Sítě 
jsme se zapojili do mezinárodní 
globální organizace GROOTS 
International a Huairou commi-
ssion.

Přístup k řešení 
problému

Návrat prestiže rodiny ve společ-
nosti považujeme za náš stěžejní 
úkol, ale nedaří se nám na něj 
získat fi nanční podporu. Přesto 
jsme se aktivitám na posilování 
hodnoty rodiny ve společnosti 
věnovali, a to dobrovolnicky.

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



9

Upozorňujeme na hodnotu rodiny pro každého

Kampaně
 — Celoroční kampaň Rodina nemusí jít do prčic u příležitosti 

25. výročí otevření prvního mateřského centra v České republice 
a 15. výročí založení Sítě pro rodinu s cílem upozornit na důležitost 
rodiny pro každého jedince i pro celou společnost.

 — Síťujeme republiku: různorodost zaměření mateřských center 
prezentovalo 52 rozhovorů „na dálku“.

 — Rodina v centru pozornosti – 5 týdnů zaměřených na posílení 
rodičovských kompetencí – ve 113 centrech se programů zúčastni-
lo kolem 26 000 osob, z toho asi ¼ dětí.

Osvětová činnost
Sympozionu, zaměřeného na různorodost rodin z úhlů podhledu 
odborníků, představitelek mateřských center i rodin samotných, 
se zúčastnilo 127 osob z řad MC, spřátelených organizací i široké 
veřejnosti. Proběhl pod záštitou Martiny Štěpánkové, náměstkyně 
ministra pro lidská práva v Lichtenštejnském paláci.

Sdílení
Facebooková stránka se stala vedle webových stránek sledovanou 
platformou pro sdílení i výměnu informací na celorepublikové úrovni 
(sledovanost 1317 osob).

Prosazujeme legislativu přátelskou rodině

Připomínkování
Rut Kolínská – členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů, řídila 
Výbor sladění pracovního, soukromého a rodinného života a zastu-
povala RVRP v Monitorovacím výboru OPLZZ a OPZ – celkem cca 
104 hodin jednání za rok, občasné připomínkování nepočítaje.

Rosa rodinné centrum
Česká Třebová

Křesťanské rodinné centrum 
Petrklíč
České Budějovice

M- Centrum pro 
mladou rodinu
České Budějovice

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

CO KONKRÉTNĚ JSME UDĚLALI
V ROCE 2017
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Spolupráce s ministerstvy
 — Síť pro rodinu přijala nabídku 

MPSV a všechny krajské koor-
dinátorky a Rut Kolínská se za-
pojily do projektu „Koordinace 
opatření na podporu sladění 
pracovního a rodinného života 
na úrovni krajů“.

 — 7 osob z řad našich zaměst-
nankyň se zúčastnilo dvoudenní-
ho Fóra rodinné politiky v Plzni, 
kde Síť organizovala workshop 
Hledají se pečující muži?!

 — 3 krajské koordinátorky hod-
notily žádosti do soutěže Obec 
přátelská rodině, Rut Kolínská 
působila v dotační komisi.

Prosazování společných zájmů
Oslovili jsme poslankyně a po-
slance otevřeným dopisem Sítě 
pro rodinu k projednávání stát-
ního rozpočtu – nesouhlas s ná-
vrhem přesunu 7 miliónů korun 
z dotačního titulu Úřad vlády na 

podporu rovných příležitostí žen 
a mužů na sport.

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

Platforma odborníků
 — Do úvah o rodině jsme v roce 

2017 zapojili zejména psycho-
ložku Lenku Šulovou, sociology 
Daniela Prokopa a Daniela To-
pinku, ředitelku odboru rodinné 
politiky a stárnutí na MPSV Janu 
Maláčovou.

 — Prohloubili jsme partnerskou 
spolupráci se spolkem Minerva 21.

 — Rozšířili jsme partnerství 
o organizace Sirius, Dobrá rodi-
na a Logos.

 — Podpořili jsme tradičně Ná-
rodní týden manželství.

 — Zapojili jsme se do iniciativy 
Dobrý start a Fandi mámám.

Spolupráce s médii
Média nejvíce refl ektovala kampaň 
Rodina nemusí jít do prčic a Spo-
lečnost přátelskou rodině (více: Jak 
jsme dávali o naší práci vědět).

Centrum Břežánek
Dolní Břežany

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 
Knofl íček
Dubňany

Centrum maminek 
Broučci
Frýdek Místek

Spolek FČAS
Frymburk

MC Zvoneček
Havlíčkův Brod

Centrum Mateřídouška
Hejnice

RC Radovánek
Heřmanův Městec
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Spolupráce s mezinárodními 
sítěmi
Huairou commission a GROOTS 
International vstoupily do pro-
cesu spojení v jednu organizaci 
– Rut Kolínská byla zvolena do 
představenstva a účastnila se de-
setidenního strategického setká-
ní v New Yorku a pravidelných 
měsíčních skype porad.

Podporujeme zapojení 
mateřských center do 
místních samospráv

Zapojování do komunitního 
plánování a poradních orgánů 
v místě fungování MC
Informace a pobídky přicházely 
do center především prostřed-
nictvím Síťovin.

Platforma političek vzešlých z MC
Udržovali jsme jejich neformální 
propojení.

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

Za daných podmínek jsme ne-
mohli vykonat více, o to větší 

radost máme, když slyšíme či 
čteme hodnocení přínosu naše-
ho snažení. Například respon-
dentka v dotazníkovém šetření 
o stavu a přínosu mateřských 
center napsala: „Síť pro rodinu 
pro nás symbolizuje rodinu mateř-
ských center, která má za cíl posílit 
hodnotu rodiny v obecném měřít-
ku. Poukazuje na význam rodiny 
a otevírá tak možnosti pro rozvíjení 
činnosti jednotlivých organizací.“

Cenné pro nás je i vyjádření 
z „druhé strany“:
„Síť pro rodinu vnímáme jako jed-
nu ze stabilních 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.“
Mgr. Pavel Podivínský, Odbor sociálních věcí, 

Krajský úřad Olomouckého kraje

„V rámci projektu MPSV Krajská 
rodinná politika pro Plzeňský kraj 
úzce spolupracuji s koordinátor-
kou Hankou Šustrovou. V rámci 
spolupráce se navzájem účastníme 

akcí MPSV a Sítě pro rodinu – ať 
již jako aktivní účastník akcí nebo 
jako lektor. V rámci krajských se-
tkání Sítě jsem zjišťovala postoje 
poskytovatelů služeb péče o děti 
a zjišťuji témata, která by koordi-
nátory zajímala či případně sbírám 
podněty do tvorby krajské koncep-
ce. Spolupráci hodnotím jako velmi 
podnětnou a důležitou pro fungo-
vání projektu v kraji.“
Irena Henzl Velichová, Krajská poradkyně 

projektu Krajská rodinná politika Plzeňský 

kraj, MPSV

Proměny Sítě pro rodinu posou-
dila také expertka na PR a mar-
keting Věra Staňková: „V roce 
2017 jsem pracovala v projekto-
vém týmu Sítě pro rodinu, jehož 
společným cílem byla (a stále 
je) profesionalizace činnosti této 

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 Homole
Homole

MC Klubíčko
Horní Cerekev

RK Pohoda
Horoměřice

RC Kaleidoskop
Hořovice

RC ZaHRÁTka
Hostivice

Spolek Mája
Hoštka

Domeček Sever
Hradec Králové

KRC Sedmikráska
Hradec Králové
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organizace v horizontu tří let. Síť 
pro rodinu po mnoha letech změ-
nila svůj původní název Síť mateř-
ských center, a s novým názvem 
se rozhodla daleko více angažovat 
a hlasitěji upozorňovat na hodnotu 
rodiny a její důležitost pro každého 
jednotlivce i společnost. Mým úko-
lem bylo napomoci zviditelnit tuto 
zásadní změnu a pomoci spoluvy-
tvářet v tomto směru nový mediální 
obraz organizace. Těšilo mne být 
u kampaně Rodina nemusí jít do 
prčic, u síťování jednotlivých center 
napříč Českou republikou, u od-
borného podzimního sympozionu 
i dalších aktivit, které byly spojeny 
s rokem 2017. Ale především mne 
těšilo být u koncepčních změn, kte-
ré byly v oblasti PR a marketingu 
nastartovány a budou realizovány 
v příštích letech. Těším se na to!“

Za ocenění naší práce považu-
jeme i příležitost od MPSV pre-
zentovat naši práci v krajích i na 
Fóru rodinné politiky.

Plánování a výhled do 
budoucna

Naším přáním zůstává pokra-
čovat v trendu, který se nám 
podařilo nastavit v roce 2017, 
a upevnit spolupráci na krajské 
i národní úrovni.

Příležitosti a rizika: Politický 
vývoj po volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR při-
nesl nutnost nastavit nové part-
nerské vztahy, stejně tak mo-
hou přinést změny komunální 
volby v roce 2018. Na druhou 
stranu stoleté výročí České re-
publiky nabízí možnost uchopit 
téma rodiny v kontextu historic-
kého vývoje.

RC Žirafa
Hradec Králové

MC Andílci
Hrotovice

Cipísek
Hustopeče

Klubíčko Cheb
Cheb

RC Indiánka
Chlum u Třeboně

MC Kamínek
Choceň

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
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RC Jablíčko
Jablonné nad Orlicí

RC Rozmarýnek
Jaroměř

MaRC Dymáček
Jedlovnice

MC Pohádka
Jesenice u Prahy

MRC Krteček
Jeseník

MC Kapička
Jičín

MC Rodinka
Jilemnice

MC Permoníček
Jílové u Prahy

Jinečáček
Jince

MC Čtyřlístek
Jindřichův Hradec

Archa 777
Jirkov

RADKA
Kadaň

RC Budíček
Kaplice

RODINA V CENTRU –
NEJISTÁ EXISTENCE MATEŘSKÝCH CENTER

Naše dosavadní dílčí 
kroky

Mateřská centra a jejich udr-
žitelnost nás od počátku ved-
la k nastavení know-how, jeho 
průběžnému doplňování a re-
vizi. K dispozici jsou metodiky: 
Jak začít, Svépomocné skupiny, 
Provázení.
Jako nezanedbatelná opora ma-
teřských center působí (od roku 
2006) krajské koordinátorky.
Od roku 2004 mohou MC čerpat 
z dotačního programu na MPSV, 
u jehož zrodu jsme stáli a snaží-
me se i podílet na jeho inovaci.
Dlouhodobě spolupracujeme 
s MPSV a prosazujeme změny ve 
vnímání přínosu primární preven-
ce a mateřských center v životě 
komunit.

Prostřednictvím projektu Spolu 
pro mateřská centra (www.spo-
lupromc.cz) zprostředkováváme 
(od 2014) mateřským centrům 
materiální pomoc.

Přístup k řešení  problému
Síť pro rodinu je držitelkou know-
-how mateřských center v ČR 
a stala se garantkou svých členů. 
Z pozice střešní organizace pro-
sazujeme společné zájmy mateř-
ských center a zprostředkovává-
me podporu pro jejich činnost. 
Vedení center a programovou 
skladbu posilujeme vzdělávacími 
aktivitami, které jsou přímo šity te-
maticky i cenově na míru členským 
neziskovým organizacím a jejich 
potřebám a požadavkům. Podařilo 
se nám aktivně zapojit 215 center.



Šíříme evaluační metodu SRS

Učíme a pomáháme, jak jednat s vedením obcí

Učíme MC získávat fi nance

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
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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 Knofl íček
Kouřim

MC Emma
Králíky

Klubíčko Kroměříž
Kroměříž

RC Křelovský Kaštánek
Křelov

MC Klub Křemílek
Křemže

RC Domeček
Křenovice

Know-how
V roce 2017 jsme provedli revizi know-how – v přípravě je manuál.

Učíme „Jak začít“ (založit a provozovat mateřské centrum). Vy-
školili jsme krajské koordinátorky a uspořádali 2 semináře.

Podpora začínajících i zavedených MC

Organizujeme intervize – sdílení dobré praxe a vzájemná podpora 
– v roce 2017 se 61 intervizních setkání zúčastnilo 696 osob.

Poradenství
 — Krajské koordinátorky procházely průběžně školením. Poskytly 

2243 poradenství přes Skype, telefon, e-mail i osobně a 210 osob-
ních konzultací přímo v MC.

 — Vydali jsme 46 newsletterů Síťoviny a krajské koordinátorky vy-
dávaly Krakolisty 3 – 4x ročně, tedy celkem kolem 50 KraKolistů

 — Pro poradenství pro rodiče se daří zapojovat návazné služby 
v kraji a síťovat odborníky.

Vzdělávání
 — 46 seminářů na krajské úrovni - účast 520 osob
 — 27 kurzů v Praze a v Brně se zúčastnilo 208 osob
 — Během všech aktivit byla poskytnuta péče 388 dětem.

Pomoc s programovou nabídkou
Ve spolupráci se 42 mateřskými centry jsme uspořádali celkem 
64 interaktivních seminářů na podporu rodičovských kompetencí 
(oblast zdraví a prevence, výchova dětí, partnerské vztahy, náhradní 
péče…) za účasti 793 různých osob z 610 rodin.

Jednání s vedením obcí
Sdíleli jsme inspiraci z různých míst v ČR.

Učíme MC získávat fi nance
Proběhly vzdělávací aktivity.

Evaluační metoda SRS
Nabídli jsme seminář ke stavbě výroční zprávy.

Propojujeme MC

Tematické aktivity
Krajské koordinátorky uspořá-
daly v jednotlivých krajích spo-
lečné akce: v Jihočeském kraji 
Žena Českokrumlovska 2017, 
v Libereckém 5 různorodých 
akcí, na Vysočině Den pro rodi-
nu, Konference Společně proti 
násilí, a Plakátovací kampaň.

Propojování MC
Krajské koordinátorky v 5 kra-
jích vedou Facebookové skupiny.

Sdílení příkladů dobré praxe
 — Na Facebooku a webových 

stránkách jsme sdíleli virtuální 
rozhovory center mezi sebou.

 — V rámci projektu S+O+S jsme 
připravili stáže v MC – vzájemné 
vícedenní návštěvy.

CO KONKRÉTNĚ JSME UDĚLALI
V ROCE 2017
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RC Špalíček
Kutná Hora

RC Dětský svět
Lanškroun

MC Ledňáček
Ledeč nad Sázavou

RC Mozaika
Letohrad

Domeček
Letovice

Komunitní klub Krůček
Liberec

MC Krteček
Liberec

MC Lewandulka
Liberec

RC Pohádková chaloupka
Libouchec

MC Lidičky
Lidice

RC Tiliánek
Lípa u Havlíčkova Brodu

MC Klubíčko
Litoměřice

RC Litomyšl
Litomyšl

Čeho jsme docílili a jaký 
byl náš přínos ve srovná-
ní s minulostí

Naši činnost jsme mohli díky 
projektu S+O+S obohatit o více 
intervizních setkání i o další 
vzdělávání cílené na potřeby 
center, což většina účastnic vel-
mi oceňovala. V evaluačních do-
taznících se objevovala obdobná 
hodnocení: „Zúčastnila jsem se 
kurzu Finanční řízení a fundrai-
sing. Velmi mě potěšilo zaměření 
konkrétně na provoz mateřských 
center. Zúčastnila jsem se mnoha 
podobných kurzů, ale všechny byly 

zaměřené obecně na NNO. Provoz 
mateřského centra má svá specifi ka 
a tento kurz je dokázal postihnout.”

Velkou radost máme, že se 
nám daří vytvářet v Síti pro ro-
dinu společenství sounáležitosti 
a vzájemného sdílení, jak vysti-
hují dovětky v dotazníkovém 
šetření o stavu a přínosu mateř-
ských center - například: „Děku-
jeme Síti pro rodinu za spolupráci 
a za pocit, že patříme do rodiny 
MC. Děkujeme za inspiraci v Síťo-
vinách i za projekty, např. za stá-
žistky, bylo to příjemné vzájemné 
obohacení i za akce na celostátní 
úrovni. Těšíme se na další profi  
vzdělávání!“
„Síť pro rodinu pro nás symbolizu-
je rodinu mateřských center, která 
má za cíl posílit hodnotu rodiny 
v obecném měřítku. Poukazuje na 
význam rodiny a otvírá tak mož-
nosti pro rozvíjení činnosti jednotli-
vých členských organizací.“
„Jsem ráda, že jsme členem Sítě, 
cítím pak velkou podporu a vím, 
že se o malá centra někdo zajímá. 
V běžném provozu nám to sice 

denně nepomáhá, ale když je po-
třeba řešit legislativní věci, jsem za 
pomoc Sítě vděčná.“

Podařilo se též zvýšit povědomí 
o přínosu mateřských center 
mezi spolupracujícími organiza-
cemi: „Když jde člověk na úřad 
nebo k psychologovi, je automatic-
ky označen jako „problém“. V MC 
dostanou lidé pomoc a zázemí, 
aniž by byli stigmatizováni“.
Světluše Kotrčová, OSPOD Magistrát Hradce 

Králové (při příležitosti Kulatého stolu MPSV).

Plánování a výhled do 
budoucna

V roce 2018 počítáme s výměn-
nými stážemi v centrech. Rovněž 
plánujeme rozsáhlé dotazníkové 
šetření o stavu a přínosu MC.
Příležitosti a rizika: Výměna 
zkušeností a sdílení se může stát 
skvělou příležitostí pro inspiraci 
vedení MC. Výsledky dotazní-
kového šetření určitě přinesou 
podněty pro práci Sítě. Pokud se 
však nepodaří stabilizovat posta-
vení MC, pak může být ohrože-
na jejich existence.
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Porozumění Litvínov
Litvínov

RC Lomnické Klubíčko
Lomnice nad Lužnicí

MC Dudlík
Lomnice nad Popelkou

MC Domeček
Luka nad Jihlavou

RC Klásek
Lutín

RC DaR
Luže

Fajn Spolek
Lysá nad Labem

RC Parníček
Lysá nad Labem

Lysické Jablíčko
Lysice

MC Žirafa
Malovice

RaKC Domeček
Mariánské Lázně

RC Kašpárek
Mělník

RC Chloumek
Mělník Chloumek

RODINA VE FIRMĚ – NEDŮSTOJNÉ
POSTAVENÍ RODINY NA TRHU PRÁCE

Naše dosavadní dílčí kro-
ky pro posílení hodnoty 
rodiny ve fi rmě

Od roku 2004 jsme postupně 
rozvíjeli model auditu, který nyní 
nabízíme pod hlavičkou „Strate-
gie podpory rodiny jako konku-
renční výhoda fi rmy“. Certifi kát 
udělujeme na tři roky. Setkání 
zaměstnavatelů, která organizu-
jeme od roku 2013, a webové 
stránky www.familyfriendly.cz 
slouží ke sdílení příkladů dobré 
praxe ve fi remní kultuře přátel-
ské rodině.
Od 2014 patříme k autorizova-
ným osobám pro zkoušky pro-
fesní kvalifi kace Chůva pro děti 

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

Přístup k řešení problému
Nepodařilo se nám získat pod-
poru projektu na certifi kaci fi -
rem, ale nechtěli jsme přerušit 
kontinuitu, a tak jsme nabídli au-
dit za symbolický administrativní 
poplatek. Bez fi nanční podpory 
jsme rovněž organizovali setká-
vání zaměstnavatelů.
Profesní kvalifi kace Chůva pro 
děti do zahájení povinné školní 
docházky se stala velmi význam-
nou součástí celé vzdělávací na-
bídky Sítě pro rodinu.



Prostřednictvím vlastních aktivit, spolupráce 
s médii a námi pořádaných akcí

Nabízíme audit Strategie podpory rodiny 
jako konkurenční výhoda fi rmy

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

Podporujeme centra ve zřizování dětských skupin

Inspirujeme MC k získávání fi nanční 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 Milovice
Milovice

RC Medvídek
Miroslav

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

Dětské centrum Dráček
Nehvizdy

MC Nechanice
Nechanice

Usnadňujeme návrat rodičů po rodičovské dovolené

Pracovní kompetence pro uplatnitelnost na trhu práce

Uspořádali jsme semináře Rovné příležitosti v péči o děti a domác-
nost i na pracovním trhu.

Dětské skupiny v MC
Poskytli jsme zkoušky profesní kvalifi kace Chůva pro děti do za-
hájení povinné školní docházky. Zkoušky probíhaly ve 23 termí-
nech a osvědčení „Chůva“ získalo 131 žen a 8 mužů – celkem 
139 osob. Nabídli jsme též 5 přípravných kurzů, kterých se zúčast-
nilo 62 účastnic/íků.

Poskytovali jsme dotační poradenství MC.

Firmy přátelské rodině

Nabízíme možnost získat certifi kát Společnost přátelská rodině 
– na národní i regionální úrovni

3 fi rmy získaly certifi kát na celorepublikové úrovni.

Konkurenceschopnost fi rem

Provedli jsme ve 4 fi rmách audit Strategie podpory rodiny jako 
konkurenční výhoda fi rmy.

Dvakrát jsme se sešli se zaměstnavateli nad tématy jak pracovat s ta-
lenty a jak motivovat lidi ve 21. století.

Příklady dobré praxe

Prostřednictvím našich vlastních aktivit, spolupráce s médii 
a námi pořádaných akcí.

Výsledky soutěže za rok 2017 visí na webových stránkách: www.fami-
lyfriendly.cz. Vyšly články v časopisu skupiny SMP, Personalista.com 
a v měsíčníku Olomouckého kraje jsme postupně představovali 
certifi kované společnosti.

Na sympozionu jsme dali oceněným fi rmám prostor k prezentaci.

CO KONKRÉTNĚ JSME UDĚLALI
V ROCE 2017
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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

MC Andílek
Okříšky

RC Heřmánek
Olomouc

RC Provázek
Olomouc

RC při lesní školce Sluněnka
Olomouc

Waldorfské MC Waldík
Olomouc

MC Neškola
Opava

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

Podařilo se nám nepřerušit 
kontinuitu, refl ektovat trendy 
proměn na trhu práce a nově 
nastavit platnost certifi kátu Spo-
lečnost přátelská rodině na tři 
roky. Zdůvodnění vyjádřila člen-
ka poroty Rostya Gordon-Smith:
„Do soutěže byly přihlášeny kvalitní 
projekty a je vidět, že úroveň sou-
těže se rok od roku zvyšuje. Stejně 
tak se zvyšuje i povědomí zaměst-
nanců o tom, co mohou požadovat 
od svých zaměstnavatelů.“

Člen poroty Dalibor Holý, ředi-
tel odboru statistiky trhu práce 
a rovných příležitostí člen poro-
ty, ocenil přínos udělování certi-
fi kátů SPR slovy:
„Je dobré, že se Síť pro rodinu 
zaměřila na zaměstnavatele. 
Vzhledem k poměrům běžným 

v západních zemích je v Česku vy-
soký rozdíl v zaměstnanosti mužů 
a žen ve středním věku, velká neza-
městnanost matek s dětmi a v ne-
poslední řadě také přetrvávající 
propast ve výdělcích mužů a žen. 
To vše je spojené s tím, že přede-
vším matky s malými dětmi jsou 
v nevýhodném postavení na trhu 
práce. Vyžaduje se od nich větši-
nou zapojení v zaměstnání na plný 
úvazek a ještě je pak čeká druhá 
směna v domácnosti. Je třeba zlep-
šit jejich postavení, zvýšit nabídku 
důstojně placených zaměstnání na 
kratší úvazek, fl exibilnější pracovní 
dobu, která lépe umožní slaďovat 
pracovní život s rodinným. Potře-
bujeme fi rmy, které nemyslí jen na 
krátkodobý zisk, ale také na rozvoj 
celé společnosti. Zkrátka potřebu-
jeme novou fi remní kulturu, kterou 
certifi kát Společnost přátelská ro-
dině propaguje a oceňuje.“
Stabilizovali jsme zkušební tým 
profesní kvalifi kace Chůva a kur-
zů. Osmičlenný odborný tým 
lektorek, zdravotnic a autorizo-
vaných zástupkyň přistupuje ke 
své práci velmi svědomitě a vždy 
s úsměvem. K samotným zkouš-
kám profesní kvalifi kace Chůva 
pro děti do zahájení povinné 
školní docházky nabízíme také 
třídenní přípravné kurzy, které 
si získaly velikou oblibu, o čemž 
svědčí i zpětná vazba absolven-
tek kurzů:
„Vše jasné a srozumitelné, lektorky 
jsou moc fajn! Mám pocit, že na 
složení zkoušky jsem perfektně při-
pravená. Díky!“
„Velmi si cením profesionálního 

přístupu celého týmu – organizač-
ně i obsahově vše na jedničku!“

Autorizovaná zástupkyně Hana 
Švecová podtrhuje přínos kurzu: 
„Díky přípravným kurzům velmi 
vzrostla úroveň absolventek zkou-
šek profesní kvalifi kace a budoucí 
Chůvy jsou díky nim mnohem lépe 
připraveny na své povolání, což po-
važuji za velmi důležité.“

 
Plánování a výhled do 
budoucna

Naše know-how Společnost 
přátelská rodině se zakořenilo 
v práci Sítě pro rodinu a prospí-
vá k proměnám fi remní kultury. 
Naším cílem proto zůstává najít 
cestu k udržitelnosti tohoto pro-
jektu, a to i v krajích, podobně 
jako se to podařilo v Olomouc-
kém kraji, který se rozhodl sou-
těž na krajské úrovni podpořit.
Stejně tak zůstane v naší nabíd-
ce zkouška profesní kvalifi kace 
Chůva pro děti do zahájení po-
vinné školní docházky. A to do 
té doby, dokud si pracovní trh 
bude chůvy žádat.

Příležitosti a rizika: V oblasti 
slaďování práce a rodiny se stále 
více hovoří o péči o seniorskou 
generaci, tam se chceme více 
zaměřovat. Jako největší riziko 
vnímáme současný trend pře-
souvat alokované fi nanční zdroje 
na rovné příležitosti žen a mužů 
do jiných oblastí.
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Osečánek
Osek nad Bečvou

MC Ostrůvek
Ostrov

MC Zvoneček
Ostrožská Nová Ves

RC Sovička
Pacov

Rodinné Integrační 
Centrum
Pardubice

Sluníčko – Centrum 
pro rodinu
Pardubice

RC Fazole
Písek

CeDR Centrum dětí a rodičů
Plzeň

Cvrčkův klub
Plzeň

MC Plzeňské panenky
Plzeň

Středisko křesťanské pomoci 
Duha
Plzeň

MC Poděbrady
Poděbrady

Reorganizace krajských koordinátorek v  roce 2017 vedla k  výrazné proměně 
týmu. Práci v  krajích jsme zefektivnili, většinu krajů jsme sloučili do dvojic, a  proto 
z původních 14 krajských koordinátorek máme nyní 8. Šest z nich spravuje dva kraje, 
dvě koordinátorky mají na starost pouze jeden kraj. Tato velká změna nebyla snadná 
ani pro koordinátorky, ani pro členská centra. A  to především v  těch krajích, kde se 
koordinátorka změnila. Otevřel se tím však nový model spolupráce center i  mimo 
rámec kraje.

SÍŤ PRO RODINU V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH –
ZPRÁVY KRAJSKÝCH KOORDINÁTOREK

Kraj Počet MC Počet 
setkání

Počet
vzdělávacích 
aktivit

Počet dospělých 
účastníků
všech akcí
dohromady

Počet dětských 
účastníků
všech akcí
dohromady

Jihočeský 23 12 6 184 15

Jihomoravský 39 11 5 199 41

Karlovarský 4 3 1 45 21

Královéhra-
decký

17 7 3 124 61

Liberecký 15 10 5 90 10

Moravskoslez-
ský

5 2 2 14

Olomoucký 16 7 3 128

Pardubický 18 1 3 44 7

Plzeňský 5 7 3 54 23

Praha 16 6 3 62 17

Středočeský 52 9 3 118 70

Ústecký 20 8 3 84 41

Vysočina 28 15 4

Zlínský 16 4 2 72 0

Celkem 274 102 46 1218 306

Navíc krajské koordinátorky uspořádaly v jednotlivých krajích spo-
lečné akce: v Jihočeském kraji Žena Českokrumlovska 2017, v Libe-
reckém 5 různorodých akcí, na Vysočině Den pro rodinu, Konferen-
ce Společně proti násilí, a Plakátovací kampaň.
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JIHOČESKÝ KRAJ

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

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

Krajská koordinátorka:
Hana Šustrová,
členka platformy prorodinné po-
litiky v Jihočeském kraji,
Síť pro rodinu je v Jihočeském 
kraji členem: spolek Dialog CB 
a Asociace neziskových organi-
zací v Jihočeském kraji

V Jihočeském kraji klademe 
s centry velký důraz na síťování 
a inspirativní příklady z praxe, 
tedy veškerá setkávání mění mís-
to, inspirujeme se u jiných center 
a v jiných obcích s jejich rodinnou 
politikou. V tomto roce vznik-
la tři nová centra. Rok 2017 je 
výjimečný i tím, že byla vytvo-
řena na krajském úřadě pozice 
referenta pro rodinnou a seni-
orskou politiku a MPSV zřídilo 
krajské poradce pro slaďování 

rodinného a pracovního života. 
Tedy k síťování v rámci center 
přibylo i síťování mezi odborní-
ky rodinné politiky v Jihočeském 
kraji, kde společně pracujeme na 
koncepci krajské rodinné politi-
ky a primární prevenci rodiny.
V roce 2017 jsem byla oslovena 
na spolupráci k projektu MODA 
Fashion day(s), kde jsme se za-
pojili společně s centry z česko-
krumlovského regionu. Kromě 
vzdělávacích aktivit, které vznik-
ly v centrech, jsme nositelem 
myšlenky a organizátorem výzvy 
Žena Českokrumlovska, kde se 
pořádal 1. ročník. Výzva má za 
cíl upozornit na výjimečné ženy, 
které kromě své rodiny a práce 
zvládají i jiné (především dobro-
volné) aktivity. Občané přihlásili 
16 žen. Vyhlášení se uskutečnilo 
před 640 návštěvníky v rámci 
slavnostního večera MODA Fa-
shion Day(s), kde jsme společně 
s Rut Kolínskou vyhlásily histo-
ricky první ženu Českokrumlov-
ska – Janu Holcovou.
„Kdo má ve svém srdci místo pro 
rodinu, má své místo, kde může 

spočinout, kde může načerpat, 
kde může darovat, kde může utvá-
řet sebe sama, ale také místo, kde 
může být zraněný druhým člově-
kem, aby pak nalezl opět hloubku 
lásky a odpuštění. Hanka Šustrová 
je jednou z těch, které se snaží ten-
to ideál žít a naplnit a svou neú-
navnou a obětavou prací pomáhá 
všem, kteří chtějí podporovat ro-
dinný život v místech, kde bydlí. Vá-
žím si toho a mám radost, že v Síti 
pro rodinu pracuje právě v našem 
kraji.“
Iva Křikavová, koordinátorka RC Pomněnka 

České Budějovice

„Hana Šustrová - organizátor-
ka výzvy Žena Českokrumlovska 
se stala součástí týmu projektu 
MODA Fashion Day[s] před třemi 
lety. Bez její práce by se netradiční 
počin, vyhledávání obdivuhodných 
žen v regionu, nemohl realizovat. 
Jistě budu dobrým prorokem, po-
kud paní Šustrovou označím za 
nesmírně talentovanou osobnost, 
o které ještě v budoucnosti hodně 
uslyšíme.“
Lenka Vlachová, autorka projektu MODA Fa-

shion Day[s]
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ

KARLOVARSKÝ KRAJ

MC Řepík
Praha 6

Ovečka – centrum pro děti 
a rodiče
Praha 7

Cirkus
Praha 9

KaRC CoByDup
Praha 9

MC a RK Veselý čertík
Praha 9

MC Klánovice
Praha 9

MC Klubíčko
Praha 9

RC Sluníčko
Prachatice

MC Prostějov
Prostějov

KMC Patelka
Protivín

DUHA Klub Rodinka
Přerov

RC Sluníčko v Přerově
Přerov

MC Jablíčko
Příbram

Krajská koordinátorka:
Renata Höklová,
členka platformy MPSV, zakla-
datelka MC Balónky Blažovice 
a dětské skupiny Bublinky

V Jihomoravském kraji sdružuje-
me 39 mateřských center. Všem 
těmto centrům poskytujeme 
podporu a pomoc dle jejich ak-
tuálních potřeb. Tato centra jsou 
velmi přátelská a mají chuť spolu 
navzájem spolupracovat. Každé 
centrum je jiné, protože každé 

působí v jiném místě a každé 
nabízí jinou škálu aktivit pro ro-
diny s dětmi, pracovní uplatnění 
a možnosti seberealizace. V kra-
ji úspěšně provozujeme dětské 
skupiny, zajišťujeme příměstské 
tábory, organizujeme mnoho 
jednorázových akcí. Velmi rádi 
a pravidelně se scházíme a sdí-
líme svoje zkušenosti. Po celý 
rok jsme průběžně připravovali 
ve spolupráci s centry zajímavé 
semináře, např. semináře pro 
lektory cvičení rodičů s dětmi, 

o které byl velký zájem. Spolu-
práce s Jihomoravským krajem 
je na velmi vysoké úrovni, akti-
vity jsou fi nančně podporovány. 
V únoru proběhlo setkání cen-
ter, na kterém byla přítomna 
také referentka rodinné politiky 
z Jihomoravského kraje, což 
svědčí o úspěšné spolupráci. 
Centra v kraji se také aktivně 
zapojila do ostatních projektů 
Sítě pro rodinu a řada pracovnic 
i dobrovolníků se účastnila vzdě-
lávacích či jiných aktivit.

Krajská koordinátorka:
Hana Šnajdrová (do 30. 6.),
zakladatelka MC Klubíčko Cheb, 
Martina Smejkalová (od 1. 7.)

Karlovarský kraj je na začátku 
stanovování své rodinné koncep-
ce, a to díky projektu „Koordina-
ce opatření na podporu sladění 
pracovního a rodinného života 
na úrovni krajů“, realizovaném 
MPSV. Jako Síť pro rodinu jsme 
aktivními členy platformy a svý-
mi zkušenostmi na poli rodinné 
politiky přispíváme k její tvorbě. 
Kraj se chce do budoucna více 
zajímat o celkové pojetí rodiny, 

ať už z pohledu rodin, tak přede-
vším seniorů, kterých je v karlo-
varském kraji velké zastoupení. 
Zde má potenciál další práce Sítě 
pro rodinu v oblasti aktivního 
propojování rodin, mladých lidí 
a seniorů a také podpora center, 
aby byla jejich práce vidět na kraj-
ské úrovni. Tento kraj je specifi c-
ký svou geografi ckou členitostí, 
hustotou obyvatelstva, sociální 
situací a to ovlivňuje i samotná 
centra. V rámci naší organizace 
spolupracujeme se čtyřmi centry 
a každé má svá specifi ka. Důle-
žité je však pro všechna centra 
udržení aktivní komunity, kde 

mohou rodiče i děti rozvíjet svůj 
potenciál a dokázat také oprav-
du efektivně odpočívat. Všechna 
centra mají webové stránky a FB 
profi ly, tedy každý, kdo má zá-
jem se podívat a účastnit akcí, má 
díky tomu otevřené dveře.
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RC Motýlek
Přibyslav

RC Dolní Jirčany 
Domeček
Psáry

Kopretina – centrum pro 
rodiče s dětmi
Radešínská Svratka

Kopretina – centrum pro 
rodiče s dětmi
Radostín nad Oslavou

Centrum Motýlek
Rájec Jestřebí

RC Panáčci
Rajhrad

MC Paleček
Rakovník

MC Rampušáček
Rokytnice v Orlických horách

RC Kašpárkov
Rosice

Centrum D8
Roudnice nad Labem

Klub maminek Pohádka
Rousínov

MC Čechyňka
Rousínov

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Krajská koordinátorka:
Hanka Cinková (do 30. 6.),
jednatelka MC KAROlínka,
Petra Hůlová (od 1. 9.),
členka platformy Rodinné poli-
tiky Královéhradeckého kraje, 
koordinátorka MC Rozmarýnek 
Jaroměř

Mateřská centra v Královéhra-
deckém kraji ve většině případů 
působí ve svém městě či obci 
již řadu let. Centra jsou velmi 
přátelská a mají chuť spolu na-
vzájem spolupracovat. Necítí 
se být konkurencí, každé nabí-
zí jinou škálu aktivit pro rodi-
ny s dětmi, pracovní uplatnění 
a možnosti seberealizace. MC 
Královéhradeckého kraje jsou 
podporována místními samo-
správami, ze strany Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje 
jsou aktivity mateřských center 
podporovány v rámci dotačního 
programu na podporu služeb 
navazujících na sociální služby. 
Podpora kraje a místních samo-
správ umožňuje mateřským cen-
trům zajišťovat pro rodiny pro-
gramy, které refl ektují potřeby 
daného regionu, lokality a místní 
komunity. Řada mateřských cen-
ter čerpá na svoji činnost dotaci 
MPSV z programu Rodina.
Potřeby mateřských center 
v kraji jsou odlišné a odlišné je 
i zapojení jednotlivých center 
do vzájemné spolupráce. V roce 
2017 jsme uspořádali mimo jiné 
3 společné semináře a 3 intervi-
ze. Tyto aktivity vnímají MC jako 
důležitou podporu jejich činnosti 
ze strany Sítě pro rodinu.

Mateřská centra si za dobu své 
činnosti vybudovala své stálé mís-
to v nabídce služeb pro rodiče jak 
v menších obcích, tak i ve větších 
městech – do jejich nabídky pat-
ří odborné semináře pro rodiče, 
poradenství pro rodiče, činnost 
svépomocných skupin, aktivity 
pro rodiče s dětmi a další.
„Od roku 2011 jsem vedla Mateřské 
posléze Rodinné centrum Rozmarý-
nek v Jaroměři. Když se v létě 2017 
naskytla příležitost stát se krajskou 
koordinátorkou, nezaváhala jsem 
ani na okamžik, možnost sdílení 
praxe v mateřském centru s ostat-
ními centry, předávání zkušeností 
novým centrům, nabídka poraden-
ství…to vše jsou aktivity, které mě 
naplňují a dávají smysl mé práci.“
Petra Hůlová, krajská koordinátorka pro Krá-

lovéhradecký a Pardubický kraj
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MC Rožálek
Roztoky u Prahy

MC Rozmarýnek
Rožmitál pod Třemšínem

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

Semínko Země
Semily

MC Rybička
Slaný

RaMC Slavičín
Slavičín

Centrum Ententýky
Slavkov u Brna

Krajská koordinátorka:
Zuzana Rovenská (do 30. 6.), 
Jana Kirschner Kostelniková,
předsedkyně MC Vikýrek Viký-
řovice (od 1. 9.)

Moravskoslezský kraj v roce 
2017 neměl zpracovánu strategii 

prorodinné politiky. Význam-
nou formou se však angažuje 
v podpoře náhradní rodinné 
péče a péče pěstounské. V tom-
to směru jednoznačně dominu-
je z hlediska všech krajů České 
republiky. Vznikají zde nová ma-
teřská a rodinná centra, zejména 

v menších městech a obcích, kte-
rá je možno v budoucnu oslovit 
a navazovat novou spolupráci.
Vzdělávací aktivity pro mateřská 
centra v kraji byly zaměřeny na 
oblast bezpečnosti práce a pra-
covně-právní problematiku.

LIBERECKÝ KRAJ

Krajská koordinátorka: Lenka 
Ackermannová, členka porad-
ního sboru OSPOD a platformy 
MPSV pro koncepci rodinné 
politiky v kraji, ředitelka Centra 
Generace Jablonec

V Libereckém kraji se nám daří 
spolupráce mezi členskými cen-
try, vzájemná podpora a sdílení 
dobré praxe. Od roku 2006 se 
podílíme na rozvoji prorodinné 
politiky v kraji, účastníme se pra-
covních skupin, konferencí atp. 
Od roku 2017 má Liberecký 

kraj novou koordinátorku pro 
nestátní neziskové organizace, 
která vnímá Síť pro rodinu jako 
partnera všeobecně v oblasti 
péče o rodinu a vstřícně reaguje 
na veškeré podněty.
Rok 2017 jsme věnovali téma-
tům souvisejícím s rozvojem or-
ganizací, učili jsme se, jak provo-
zovat MC profesionálně tak, aby 
MC byla co možná nejvíce nezá-
vislá především fi nančně. Připra-
vili jsme jako každý rok prezen-
taci naší práce na výstavu Týdny 
pro neziskový sektor v Krajské 

vědecké knihovně Liberec a ná-
sledně se podařilo zajistit nové 
grafi cké zpracování naší prezen-
tace, které bude využito v roce 
2018 při třech příležitostech.
Zaznamenali jsme problémy 
s udržením činnosti 3 členských 
MC, jiným 3 zájemcům jsme 
poskytli poradenství k založení 
spolku. Liberecká a jablonecká 
MC zaznamenala velký nárůst 
návštěvnosti, ostatní centra fun-
gují stabilně.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
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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

RC Krteček Sva-Mi
Svatobořice – Mistřín

MC Rolnička
Světlá nad Sázavou

RC Ferda
Svitávka

Krůček
Svitavy

Krajská koordinátorka:
Kateřina Novotná (do 30. 6.),
Ing. Petra Hůlová (od 1. 9.),
koordinátorka MC Rozmarýnek 
Jaroměř

Je nás osmnáct mateřských cen-
ter, „rozesetých“ napříč celým 
krajem. Najdete nás třeba v ma-
ličkém Jablonném nad Orlicí, ale 
i ve velkých Pardubicích. Typická 
je pro nás vzájemná spolupráce, 
a to jak mezi centry, mezi orga-
nizacemi a institucemi v rámci 

jednotlivých obcí, tak i v rámci 
celého kraje. Téma vzájemného 
propojení a spolupráce se u nás 
prolíná všemi našimi společný-
mi aktivitami: při setkávání, při 
osobních konzultacích, v e-mai-
lové komunikaci. Tam kde se-
lhává podpora samosprávy, tam 
hledáme nové příležitosti pro 
udržitelnost existence mateř-
ského centra v dané obci. A tak 
z iniciativy MC vznikají například 
Kavárny s hernou a programem 
zaměřeným napříč generacemi.

OLOMOUCKÝ KRAJ

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajská koordinátorka:
Lucie Migalová,
koordinátorka MC Klásek Lutín 
(do 30. 6.),
Jana Kirschner Kostelniková,
předsedkyně MC Vikýrek Viký-
řovice (od 1. 9.)

Oblast prorodinné politiky je 
aktivně podporována Krajským 
úřadem Olomouckého kraje. Ten 

realizuje řadu aktivit. Olomoucký 
kraj má vytvořenu strategii pro-
rodinné politiky a aktivně se Sítí 
pro rodinu, z. s. spolupracuje, na-
příklad při plánování a předávání 
certifi kátů „Společnost přátelská 
rodině“. Výraznou osobností 
podporující prorodinnou politiku 
je hejtman Olomouckého kraje 
Ladislav Okleštěk.
Široká veřejnost může nalézt 

informace na webovém portálu: 
www.rodinajeok.cz.
Vzdělávací aktivity byly zaměře-
né na téma pedagogické doved-
nosti, školní zralost a usnadnění 
přechodu z mateřské školy na 
školu základní. Pro mateřská 
centra byla organizována setkání 
orientovaná na téma bezpečnost 
práce, náhradní rodinná péče 
a pracovně-právní problematiku.
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MC Škvoreček
Škvorec

MC Žabka
Štětí

Středisko volného času DORIS
Šumperk

RC Radost
Tábor

RC KATka
Tachov

MaDC Maják
Tanvald

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

Chopily jsme se příležitosti 
a jsme u tvorby Koncepce rodin-
né politiky Pardubického kraje. 
Vlaďka Krejčíková z RVC Holou-
bek z Holic je členkou krajské 
platformy rodinné politiky, ale 
my ostatní nejsme pozadu. Jak 
se říká „máme informace z prv-
ní ruky“. Krajský poradce pro-
jektu Krajská rodinná politika 
pan František Moudr se účastní 
všech našich regionálních setká-
ní, my na oplátku všech aktivit 
projektu, zkrátka je nás vidět, 
ale i slyšet a máme příležitost 

promítnout přání a potřeby ro-
din z našeho kraje do vznikající-
ho strategického materiálu kra-
je. Ostatně, kdo jiný, než právě 
MC, která svým zaměřením 
a aktivitami máme k rodinám na-
příč generacemi nejblíže.
„Síť pro rodinu je jedním ze zásad-
ních partnerů projektu Krajská ro-
dinná politika (Sladění pracovního 
a rodinného života na úrovni krajů) 
v Pardubickém kraji, kde vytváříme 
první koncepci rodinné politiky. 
Koncepci nelze tvořit bez přímé 
interakce s cílovou skupinou rodin 

s malými dětmi, kterou nám umož-
ňuje právě Síť pro rodinu. Krajská 
koordinátorka Sítě a na její dopo-
ručení i koordinátorky mateřských 
a rodinných center se účastní prak-
ticky všech akcí v rámci přípravy 
krajské koncepce rodinné politiky, 
při kterých nám zprostředkovávají 
k projednávaným tématům pohle-
dy a názory z center, které se ná-
sledně promítají do připravovaných 
konkrétních koncepčních opatře-
ní“.
František Moudr, DiS, Krajský poradce projektu

Krajská rodinná politika

Krajská koordinátorka:
Irena Macháčková (do 30. 6.),
Hana Šustrová (od 1. 7.),
poradkyně platformy rodinné 
politiky v Plzeňském kraji

V polovině roku jsme si předa-
ly práci s Irenou Macháčkovou, 
která Plzeňský kraj v Síti vedla 
11 let a většina center vznikla 
za jejího působení. Já spojila dva 
kraje a tím i veškeré síťování 
v rámci dvou krajů. Za půlrok, 
kdy působím v Plzeňském kraji, 
do Sítě přišlo 1 nové centrum 
a třem dalším „pomáhám na 
svět“. Kraj je specifi cký přede-
vším tím, že se dělí na dvě části 
– Plzeň, kde jsou potřeby rodin 

jiné (především v podobě hlídá-
ní dětí) oproti zbytku kraje, kde 
využívají rodiny kroužky, ale 
také setkávání rodičů na mateř-
ské a rodičovské dovolené. Jinak 
vypadají i víkendové akce pro 
rodiny. V kraji vzniklo mnoho 
dětských skupin a pomalu vzni-
kají i mikrojesle. Centra zde fun-
gují pod obcí, církví, MAS a jako 
samostatné neziskové organiza-
ce s podporou obcí nebo měst-
ských částí.
„Rozhodli jsme se založit ve Stříbře 
rodinné centrum. Podpora a meto-
dické vedení od koordinátorky Sítě 
pro rodinu Hanky Šustrové jsou 
pro nás stěžejní. Pomohla nám 
se zorientovat v celém procesu 

založení centra a vytvoření potřeb-
ných podkladů a dokumentů. Do 
budoucna víme, že díky členství 
v Síti pro rodinu budeme mít pře-
hled o všech aktualitách, dotačních 
titulech a především spolupráci se 
zkušenými a kvalifi kovanými oso-
bami.“
Karolína Bobková, RC Stříbro

PLZEŇSKÝ KRAJ
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Třebíčské centrum
Třebíč

RC Kapřík
Třeboň

Sluníčko
Třinec

Centrum pro rodinu Náruč
Turnov

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

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Krajská koordinátorka:
Šárka Slavíková (do 30. 6.),
Jitka Marečková (od 1. 7.)

V roce 2017 došlo na konci 
června k personální změně, kte-
rá souvisela s reorganizací Sítě 
pro rodinu. Šárku Slavíkovou 
na pozici krajské koordinátorky 
nahradila Jitka Marečková. Přib-
rat Prahu pod kompetenci jedné 
koordinátorky logicky souviselo 
s provázaností se Středočeským 
krajem. Změna s sebou přinesla 
také větší propojení například 
v souvislosti s regionálními setká-
ními, kterých se nově účastnila 
centra z obou krajů. V Praze se 
v roce 2017 uskutečnila 3 inspi-
rativní regionální setkání, která 
pravidelně přináší nejen přísun 
informací, společné sdílení pal-
čivých témat, dobré praxe, ale 
i chvíle, kdy se mohou všichni 
na moment zastavit a jednoduše 
strávit čas spolu.
V Praze se v roce 2017 uskuteč-
nilo celkem 6 vzdělávacích semi-
nářů na posilování rodičovských 

kompetencí. Centra využívala 
také nabídek vzdělávání organi-
zovaných Sítí pro rodinu nejen 
v rámci projektu S+O+S, ale 
i dalších vzdělávacích seminá-
řů a kurzů, která jsou „šitá na 
míru“ a vychází z aktuálních po-
třeb mateřských center. Pražská 
centra se v roce 2017 aktivně 
zapojila do celoroční kampaně 
Sítě pro rodinu, která pod ná-
zvem Síťujeme republiku, sbí-
rala příspěvky, které přicházely 
z center z celé České republiky. 
Síť pro rodinu je od roku 2017 
členem platformy Krajské rodin-
né politiky, která se schází něko-
likrát za rok a jejímž cílem je pří-
prava návrhu koncepce rodinné 
politiky v kraji. V Praze zastupu-
je Síť pro rodinu v této platformě 
Rut Kolínská.

„Jsem koordinátorkou Rybičky od 
února 2017. Na začátku mé práce 
mi byla oporou krajská koordiná-
torka Sítě, paní Šárka Slavíková. 
Navštívila náš klub, poradila nám 
se zavedením nové aktivity – cvi-
čení rodičů s dětmi a pomohla mi 
s orientací v problematice vedení 
mateřského klubu. Velmi dobré 
vztahy máme s novou krajskou 
koordinátorkou Sítě, paní Jitkou 
Marečkovou. Podporuje náš klub 
a jeho akce. Ráda se účastním 
společných setkání pražských 
a středočeských mateřských center 
a také školení Sítě pro rodinu na 
aktuální témata. Je dobré vědět, co 
se v centrech děje a řeší.“
Jitka Michalcová, koordinátorka Mateřského 

klubu Rybička, jehož zřizovatelem je sbor 

Církve adventistů sedmého dne v Praze 6 

Sedlci
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MC Medvídek
Ústí nad Orlicí

RC Srdíčko
Ústí nad Orlicí

Mámy v Úvalech
Úvaly

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

MC Borůvka
Věžnice

Krajská koordinátorka:
Jitka Marečková,
členka platformy projektu MPSV 
Krajská rodinná politika

Počet členských center Sítě pro 
rodinu se ve Středočeském kraji 
dlouhodobě pohybuje okolo 50. 
Nebylo tomu jinak ani v roce 
2017. Ve třech zcela odlišných 
mateřských centrech Středo-
českého kraje se nám podařilo 
v roce 2017 realizovat podnětná 
regionální setkání. Uskutečnilo 
se celkem 9 vzdělávacích semi-
nářů na posilování rodičovských 
kompetencí. Máme radost z vel-
kého počtu účastníků nejen na 
regionálních setkáních a seminá-
řích pro rodiče, ale také v sou-
vislosti s vlastními vzdělávacími 
aktivitami Sítě pro rodinu.
V roce 2017 byla členská centra 
podpořena dotací z Humanitár-
ního fondu Středočeského kra-
je v celkové výši 2 177 878 Kč. 
Okolo dvaceti center žádá ka-
ždoročně o dotaci v dotačním 
titulu MPSV Rodina a až na vý-
jimky bývají všechna centra pod-
pořena. Rok 2017 byl rokem 
oslav 15. výročí Sítě pro rodinu 
a 25 let od vzniku prvního ma-
teřského centra. Do části kam-
paně, která nesla název Síťujeme 
republiku, se zapojilo také ně-
kolik center ze Středočeského 
kraje. Kampaň trvala celý rok 

a centra se tak mohla vzájemně 
inspirovat svou činností a zajíma-
vými projekty.
Centra zapojená do projektu 
Spolu pro MC získala materiál-
ní pomoc od společnosti Ross-
mann. V první polovině roku 
2017 proběhlo několik schůzek 
s představiteli Středočeského 
kraje. Od podzimu roku 2017 je 
krajská koordinátorka Sítě pro 
rodinu členkou platformy Kraj-
ské rodinné politiky, která se 
schází několikrát za rok a jejímž 
cílem je příprava návrhu koncep-
ce rodinné politiky v kraji.

„Jako koordinátorka centra s ra-
dostí využívám služby a poraden-
ství, která nám Síť pro rodinu zpro-
středkovává. Díky Síti jsem stále 
v obraze dění, vím nejen o aktuál-
ních či připravovaných změnách, 
akcích. Společná setkání mě napl-
ňují a motivují k dalším činnostem 
našeho centra. Díky Síti pro rodinu 
a její podpoře se můžeme i dále 
rozvíjet a nabízet služby našeho 
centra. Moc děkuji za její působení 
a pocit bezpečí pod jednou stře-
chou.“
Jaroslava Průchová, Centrum pro rodinu Rud-

ňáček, z. s.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
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RC Vikýrek
Vikýřovice

RC Vilémov
Vilémov

MaRC Beruška
Vizovice

Montessori Vlašim
Vlašim

Duha
Vodňany

MaRC Vrábče
Vrábče

Kopretina
Vrchlabí

RaMC Vsetín
Vsetín

MC Tykadlo
Vysoké Mýto

Kučeráček
Vyškov

MC Radost
Vyškov

Hnízdo
Zábřeh

DOMINO
Zlín

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJ VYSOČINA

Krajská koordinátorka:
Martina Smejkalová

Tento kraj je jeden z menšiny 
krajů, který aktivně tvoří ro-
dinnou politiku již koncepčně. 
V tomto roce dokázalo vede-
ní kraje společně s Martinou 
Smejkalovou, vytvořit efektiv-
ní pracovní skupinu, složenou 
z odborníků z mnoha profesí 
a oblastí působení na rodinu 
a občany kraje, která opravdu 
svědomitě mapuje potřeby rodin 
v Ústeckém kraji a nevyhýbá se 

ani problematickým tématům. 
Stojí za zmínku, že členy sku-
piny jsou i zástupci některých 
center ze Sítě pro rodinu a jejich 
příspěvky mají významný dopad 
na budoucí koncepci. Ke kvali-
tě tohoto dokumentu přispívá 
i milá spolupráce s projektem 
„Koordinace opatření na pod-
poru sladění pracovního a ro-
dinného života na úrovni krajů“, 
realizovaném MPSV. Samotná 
centra jsou často hodně aktivní 
v komunitním a politickém živo-
tě své obce, a to má pozitivní vliv 

Krajská koordinátorka:
Daria Čapková,
členka regionální platformy ro-
dinné politiky MPSV

V Kraji Vysočina dlouhodobě 
spolupracujeme na osvětě pří-
nosu mateřských center pro 
jednotlivce a celou společnost. 
Od roku 2006 působí na pozi-
ci krajské koordinátorky pou-
ze jedna osoba, která je již 11 
let spojovacím komunikačním 
článkem mezi centry, médii, 
veřejností, městy a krajem. Za 
tuto dobu si mateřská a rodinná 

na stálou aktualizaci služeb. Ús-
tecká centra se vyvíjejí s tím, jak 
se vyvíjejí rodiny v tomto kraji, 
který má bohužel dost sociálně 
společenských problémů. Aktivi-
ty center se snaží negativní vlivy 
na život rodin aktivně řešit a při 
mnoha centrech vznikají také 
specializované sociální služby. 
To vše se odráží i ve spolupráci 
se Sítí pro rodinu, kdy společně 
aktivně hledáme řešení mnoha 
nastalých organizačních i práv-
ních situací a sdílení zkušeností 
je v tomto kraji mezi centry na 
vysoké a užitečné úrovni.

centra získala respekt a úctu 
za svoji práci. Podpora činnosti 
mateřských a rodinných center 
je ukotvena i v druhé Koncepci 
rodinné politiky Kraje Vysočina.
Během roku 2017 se centra 
sešla několikrát na celokrajské 
úrovni i za přítomnosti 1. ná-
městka hejtmana Kraje Vysočina 
Mgr. Pavla Fraňka. Dále proběh-
la celá řada vzdělávacích akti-
vit pro pracovníky/nice center 
a návštěvníky. Proběhl II. Ročník 
Dne pro rodiny, aneb malý fes-
tival pro rodiny z celé Vysočiny 
v Šejdorfském mlýně.
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Na základě spolupráce státní 
správy a neziskového sektoru 
se uskutečnila II. Konference 
společně proti násilí. Jejím cílem 
byla osvěta v boji proti násilí 
v rodinách a ve společnosti. Kon-
ference, která se uskutečnila na 
městském úřadě ve Žďáru nad 
Sázavou, se zúčastnilo 40 od-
borníků z neziskového sektoru 
a státní správy. Na závěr pro-
běhl workshop, při kterém jed-
notlivé organizace prezentovaly 
své představy a potřeby tak, aby 
mohly navzájem efektivně spolu-
pracovat.

„Jsem pyšný na to, že v Kraji Vyso-
čina patří rodinná a seniorská po-
litika mezi plnohodnotná politická 
témata a neustále se nám s pod-
porou samosprávy daří vylepšovat 
podmínky pro život rodin a seniorů 
v našem kraji. Přímo v Koncepci 
rodinné a seniorské politiky Kraje 
Vysočina na období 2017 až 2021 
je podpora mateřských a rodin-
ných center uvedena a dochází 
k jejímu každoročnímu naplňování 
prostřednictvím dotačního titulu. 
Jsem přesvědčen, že centra svými 
aktivitami napomáhají ke zkva-
litňování služeb poskytovaných 

rodinám s malými dětmi, ale i se-
niorům. Mateřská centra už dávno 
nejsou pouze místem pro setkávání 
rodičů s malými dětmi. Pracují zde 
i na vzdělávání rodičů a posilování 
rodičovských kompetencí, je zde 
realizována spousta mezigenerač-
ních aktivit, při kterých se potkáva-
jí děti, rodiče i prarodiče. A za tuto 
skvělou práci patří mé velké díky 
všem, kteří se v Kraji Vysočina na 
provozu rodinných a mateřských 
center podílejí.“
Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 

Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a ne-

státních neziskových organizací

RC Maceška
Znojmo

Cesta pro rodinu
Žamberk

Sedmikráska
Žatec

Kopretina – centrum pro rodi-
če s dětmi
Žďár nad Sázavou

RC Srdíčko
Žďár nad Sázavou

Centrum pro rodinu Doubrav-
ka
Ždírec nad Doubravou

RC Andílek
Železný Brod

Krajská koordinátorka: Zuzana
Rovenská (do 31. 6.), Renata
Höklová, členka platformy MPSV, 
zakladatelka MC Balónky Blažo-
vice a dětské skupiny Bublinky 
(od 1. 7.)
Ve Zlínském kraji sdružujeme 
16 mateřských center. V roce 
2017 jsme přijali tři nové členy. 
Všem se snažíme poskytovat 
podporu a pomoc dle jejich ak-
tuálních potřeb. Každé centrum 
je jiné, protože každé působí v ji-
ném místě a každé má jinou na-
bídku aktivit pro rodiny s dětmi, 
pracovní uplatnění a možnosti 
seberealizace. Nabízíme pest-
rou škálu akcí, vzájemně spolu-
pracujeme a řada z nás je velmi 

aktivní a velmi úspěšná ve své 
činnosti. V kraji provozujeme 
také velice žádané dětské sku-
piny či mikrojesle, zajišťujeme 
příměstské tábory, organizuje-
me hodně jednorázových akcí. 
Mezi velmi aktivní centra v kraji 
patří Klubíčko Kroměříž, Akro-
polis Uherské Hradiště nebo RC 
Vsetín. Kromě běžných akcí pro 
rodiče s dětmi se podílíme také 
na větších projektech, např. sla-
ďování práce a rodiny. Centra 
v kraji se také aktivně zapojila 
do ostatních projektů Sítě pro 
rodinu a řada pracovnic i dobro-
volníků se účastnila vzdělávacích 
či jiných aktivit.

ZLÍNSKÝ KRAJ
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Není snadné upoutat pozornost 
médií veskrze pozitivními téma-
ty, ale občas se dobrá věc podaří 
a práce mateřských center do-
stane prestižní prostor v médi-
ích. A tak tomu bylo s pořadem 
České televize – Galerie elity 
národa, kam byla vybraná Rut 
Kolínská. V dokumentu se po-
dařilo představit podstatu příno-
su mateřských center. Českou 
televizi – Studio 6 rovněž zauja-
lo 25 let existence mateřských 
center.

Rozhlas prezentoval témata, 
kterými se zabýváme. Stanice 
Radiožurnál vysílala pořad Do 
rodinných vztahů se dostal 
konzum, jsou často na jed-
no použití, ČRo Dvojka zase 
v Kávě o čtvrté pozvala dětské-
ho psychologa Václava Mertina 
a Rut Kolínskou k diskusi s titu-
lem Chvála dědečků.
Články a rozhovory o práci 
Sítě pro rodinu vyšly v časopi-
sech a portálech:
EuroZprávy.cz: Přesunout pe-
níze z podpory rovných příle-
žitostí na sport? Rodinná centra 
se bouří, Moje země 5/2017: 
Rodina nemusí jít do prčic – 
Rozhovor s Rut Kolínskou, 
Žena a život: Seznamte se - Rut 
Kolínská, Personalista.com: Síť 
pro rodinu udělila certifi káty 
Společnost přátelská rodině ně-
kolika fi rmám, Katka: Rodina je 
základ, Pražský Deník: Síť ma-
teřských center zahájí o víken-
du kampaň na podporu rodin, 
Olomoucký kraj – měsíčník: 
V Olomouckém kraji sídlí or-
ganizace přátelské k rodinám 

(6/2017), Restaurace Fon-
tána je přátelská k rodinám 
(9/2017), Sociální služby pro 
seniory Olomouc je organiza-
ce přátelská rodině (10/2017), 
Rodinka – Olomouc: Síť mateř-
ských center mění svůj název na 
Síť pro rodinu, Kraj Vysočina – 
webové stránky: Mateřská cen-
tra podporují rodinu už 25 let, 
Mateřská centra nabízí stále více 
aktivit, chybí jim však fi nanční 
podpora, Občasník ANNO 
JČ kraj: Chceme zdravou ro-
dinu…, Noviny města Český 
Krumlov: Žena Českokrumlov-
ska, Českokrumlovský deník: 
Žena Českokrumlovska – byla 
vybrána pětice soutěžících, Ča-
sopis skupiny SMP: Vytváříme 
prostředí přátelské rodině, Ro-
dina nemusí jít do prčic
Společnost Rossmann vyda-
la tiskovou zprávu: Rossmann 
i letos pomáhá mateřským cen-
trům
Výčet mediálních výstupů dopl-
ňuje široká škála prezentací čin-
nosti mateřských center v míst-
ních a krajských médiích.

JAK JSME DÁVALI
O NAŠÍ PRÁCI VĚDĚT
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Prezidium
Rut Kolínská
– prezidentka

Jiřina Chlebovská
– 1. viceprezidentka
(odstoupila k 31. 3. 2017),

viceprezidentky
Lenka Ackermannová,
Lenka Šebelová
a Hana Vodrážková
(kooptovaná 16. 11. 2017)

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

Realizace projektu Profesionální 
Síť vyústila v organizační změny. 
Náš záměr směřoval především 
k navýšení úvazků pro krajské 
koordinátorky tak, aby se pro ně 
práce v Síti stala plnohodnotným 
zaměstnáním a nemusely tříštit 
svou pozornost nutností hledat 
další úvazek jinde. Proto jsme 
ve většině případů spojili souse-
dící kraje, což vedlo paradox-
ně k větší efektivitě a většímu 
zaměření na potřeby v krajích. 
Ke změnám došlo i v pražském 
týmu.

Pražský tým

Rut Kolínská – pověřená prezi-
diem k řízení organizace
Irena Přibylová – personalistka 
a koordinátorka vzdělávání
Jiřina Chlebovská – projektová 
manažerka do 31. 3.
Jan Martínek – projektový ma-
nažer od 1. 4.
Jitka Genest – manažerka kraj-
ských koordinátorek od 1. 4.
Lenka Ackermannová –
fundraiserka
Petr Gajdoš – účetní od 1. 1.
Jana Burešová – administrativní 
pracovnice do 30. 10.
Petra Fajfrová – asistentka pra-
covního týmu od 1. 11.

Krajské koordinátorky:

Lenka Ackermannová, Hana Cin-
ková (do 30. 06.), Petra Hůlová 
(od 01. 09.), Daria Čapková, Re-
nata Höklová, Jana Kirschner Kos-
telniková (od 1. 9.), Irena Macháč-
ková (do 30. 6.), Jitka Marečková, 
Lucie Migalová (do 30. 6.), Kateřina 
Novotná (do 30. 06.), Zuzana Ro-
venská (do 30. 6.), Šárka Slavíková 

(do 30. 6.), Hana Šnajdrová (do 
30. 6.), Martina Smejkalová, Hana 
Šustrová
V rámci realizace projektu Profe-
sionální Síť s námi spolupracovaly
expertky: Rostya Gordon-Smith 
(do 31. 8.), Veronika Motlová, Jana 
Ledvinová, Věra Staňková
Na projektu Spolu pro mateřská 
centra nadále dobrovolně spolu-
pracovala Kateřina Kadeřábková 
Vitochová

Externí pracovníci
V rámci vzdělávání spolupracujeme 
se specialistkami, které se podílí na 
tvorbě kurzů pro budoucí chůvy. 
Spolupráce se týká i samotných 
zkoušek profesní kvalifi kace Chůva 
pro děti do zahájení povinné školní 
docházky.

Dobrovolníci
Výše bylo již zmíněno, že dobro-
volnickou práci v Síti pro rodinu 
tradičně vykonávají nad rámec 
svých úvazků všichni z našeho pra-
covního týmu. Připojují se k nim 
často i jejich partneři a další ro-
dinní příslušníci a také řada přátel 
a sympatizantů.
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Partnerství a spolupra-
cující organizace

Uvádíme zejména partnery, se 
kterými Síť pro rodinu spolu-
pracuje dlouhodobě a to buď 
formou vzájemné podpory jed-
notlivých akcí, nebo přímé spo-
lupráce na projektech a akcích.
Asistence o. s. –
Praha bezbariérová
Asociace center pro rodinu – 
OPR, rodičovské kompetence
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 porod-
nictví

LMC s.r.o.
a fl exibilni.lmc.eu –
alternativní formy práce a part-
nerská spolupráce na projektu
Mezi námi, o. p. s. –
mezigenerační spolupráce
Minerva 21 – příprava společné-
ho projektu zaměřeného na vý-
chovu dětí a vzájemná podpora 
při posilování hodnoty rodiny
Národní rada pro postižené – 
mobilita a šíření Euroklíče
Sirius o. p. s. – dotazníkové še-
tření Co potřebují české rodiny
Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR – 
spolupráce MC a místních kniho-
ven
www.scio.cz, s. r. o. – programy 
na podporu zapojování rodičů 
do vzdělávání dětí

ČLENSTVÍ V JINÝCH ORGANIZACÍCH

Asociaci společenské odpovědnosti (A-CSR)
GROOTS International a Huairou komise – spojené globální organizace
Mezinárodní síť MC MINE
DigiKoalice
V jednotlivých krajích je Síť pro rodinu členem nebo úzce spolupracuje 
s krajskými asociacemi neziskových organizací.
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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

Rozvaha (bilance) v tis. Kč
Aktiva: účet stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017
Odběratelé 311 6 111
Poskytnuté provozní zálohy 314 17 6
Daň z příjmu 341 6 6
Dotace 346 97 29
Jiné pohledávky 378 29 2
Dohadné účty aktivní 389 800 0
Pokladna 211 5 14
Bankovní účty 221 4 780 3 925
Úhrn aktiv  5 739 4 093

1.1 ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
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Všechny ostatní (zde neuvedené řádky) rozvahy i výsledovky jsou nulové.

Pasiva: účet stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017
Vlastní zdroje: 4 846 3 988
Vlastní jmění 901 1 349 1 349
Účet výsledku hospodaření 963 2 261 0
Fondy 911 1 236 2 639
Nerozdělený zisk, neuhraze-
ná ztráta minulých let

932 0 0

Cizí zdroje: 893 105
Ostatní dlouhodobé závazky 959 800 0
Dodavatelé 321 34 29
Přijaté zálohy 324 5 30
Zúčtování s ins. soc. zabez-
pečení

336 11 11

Daň z příjmu 341 0 0
Ostatní přímé daně 342 3 0
Jiné závazky 379 29 35
Dohadné účty pasivní 389 11 0
Úhrn pasiv: 5 739 4 093

Výkaz zisků a ztráty 2017 v tis. Kč

A. Náklady: činnost činnost
účet hlavní hospodářská celkem
 I. Spotřebované nákupy 

celkem:
256 0 256

501 Spotřeba materiálu 108 0 108
502 Spotřeba energie 36 0 36
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503 Spotřeba ostatních neskla-
dových dodávek

112 0 112

 II. Služby celkem: 1095 0 1095
512 Cestovné 136 0 136
513 Náklady na reprezentaci 34 0 34
518 Ostatní služby 925 0 925
 III. Osobní náklady celkem: 4 979 0 4 979
521 Mzdové náklady 4 105 0 4 105
524 Zákonné sociální a zdravot-

ní pojištění
863 0 863

527 Zákonné sociální náklady 11 0 11
 IV. Daně a poplatky celkem: 2 0 2
 V. Ostatní náklady celkem: 21 0 21
549 Jiné ostatní náklady 13 0 13
 VI. Odpisy, prodaný maje-

tek, tvorba rezerv a oprav-
ných položek celkem:

0 0 0

 VII. Poskytnuté příspěvky 
celkem:

293 0 293

 VIII. Daň z příjmů celkem: 0 0 0
 Účtová třída 5 celkem: 6 659 0 6 659
 B. Výnosy:  
 I. Tržby za vlastní výkony 

a za zboží celkem:
0

602 Tržby z prodeje služeb 1 047 0 1 047
 II. Změna stavu vnitroorg. 

zásob celkem:
0 0 0

 III. Aktivace celkem: 0 0 0
 IV. Ostatní výnosy celkem: 0
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Všechny ostatní (zde neuvedené řádky) rozvahy i výsledovky jsou nulové.

 V. Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv a oprav-
ných položek celkem:

0

 VI. Přijaté příspěvky
celkem:

5 612 0 5 612

648 Zúčtování fondu 857 857
684 Dary 543 0 543
684 Přijaté členské příspěvky 256 0 256
 VII. Provozní dotace celkem: 0
691 Provozní dotace 3 955 0 3 955
 Účtová třída 6 celkem: 6 659 0 6 659
 C. Výsledek hospodaření 

před zdaněním
0 0 0

591 Daň z příjmů 0 0 0
 D. Výsledek hospodaření

po zdanění
0 0 0
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
SÍŤ PRO RODINU, Z. S. K 31. 12. 2017

Příloha je zpracována v  souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah 
účetní závěrky pro neziskové organizace. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností 
účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších 
podkladů, které má účetní jednotka k  dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány 
v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období 
počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 2017.

Obecné údaje
Popis účetní jednotky:
Účetní jednotka je neziskovou organizací – spolek, jehož hlavní náplní 
je poradenství v oblasti provozu mateřských center
Název: Síť pro rodinu, z. s.
Sídlo: 110 00 Praha 1, Truhlářská 24
IČO: 26545136

Statutární zástupci k 31. 12. 2017:
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. nemá žádné zásoby.
 1. 2.     Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vy-

tvořeného vlastní činností
 Síť pro rodinu, z. s. nevytvořila žádný majetek vlastní činností.
 1. 3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
 Síť pro rodinu, z. s. nevlastní cenné papíry a nemá majetkové účasti.
 1. 4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
 Síť pro rodinu, z. s. nemá přírůstky zvířat.
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
 Nebyly tvořeny opravné položky k majetku.
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5. Odpisování

 Síť pro rodinu, z. s. nemá žádný odpisovaný majetek.
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
  Průběžně byl v Síti pro rodinu, z. s. používán pro přepočet zahra-

ničních měn kurz ČNB k poslednímu dni předchozího měsíce. Pro 
závěrku k 31. 12. 2017 byl použit aktuální kurz ČNB k 31. 12. 2017.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
 Žádný majetek Sítě pro rodinu, z. s. není zatížen zástavním právem.
2. Pohledávky a závazky
 2. 1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
   Síť pro rodinu, z. s. nemá k 31. 12. 2017 pohledávky po lhůtě splat-

nosti.
 2. 2. Závazky po lhůtě splatnosti
   Síť pro rodinu, z. s. nemá k 31. 12. 2017 závazky po lhůtě splat-

nosti.
 2. 3.     Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástav-

ního a zajišťovacího práva
   Síť pro rodinu, z. s. nemá k 31. 12. 2017 pohledávky a závazky 

z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.
 2. 4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
   Síť pro rodinu, z. s. nemá k 31. 12. 2017 závazky nesledované 

v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 9.
4. Dotace v Kč:

VÝROK AUDITORA:

Podle mého názoru účetní zá-
věrka poskytuje věrný a po-
ctivý obraz aktiv a pasiv účetní 
jednotky Síť pro rodinu, z. s. 
k 31. 12. 2017 a nákladů 
a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 
31. 12. 2017 v souladu s čes-
kými účetními předpisy.

Datum: 18. 6. 2018
Ing. Irena Gajdošová,
číslo oprávnění 2047

Evropské fondy 2 125 264

Město Liberec 10 000

MPSV – Rodina 1 565 198

Dotace Liberecký kraj 51 020

Dotace Olomoucký kraj 18 000

Dotace Jihomoravský kraj 20 000

Celkem: 3 954 519
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náklady  2016 2017
501 Spotřeba materiálu 58 617,69 107 493,57

501001 kancelářské potřeby, časopisy, knihy 56 877,69 50 959,32

501002 Ostatní materiál 1 740,00 56 534,25

502 Spotřeba energie 49 613,71 36 490,00

503 Drobný majetek 56 275,00 112 353,78

50x Spotřebované nákupy 164 506,40 256 337,35

výnosy 2016 2017
dotace 5 769 381 3 954 519

projekty ESF - OPZ 1 558 605 2 125 264

Úřad vlády 0 0

MPSV - podpora rodiny 0 1 565 198

NROS 1 558 605 0

projekty OPPA 0 0

dotace Plzeňský kraj 0 0

dotace Liberecký kraj 106 846 51 020

dotace Město Olomouc a Olomoucký kraj 27 500 18 000

dotace Jihomoravský kraj 82 500 20 000

dotace Zlínský kraj 0 0

dary 352 621 543 106

členské příspěvky 320 006 256 378

vlastní činnost 883 243 1 046 860

ostatní 0 0

výnosy celkem: 7 354 274 6 659 267

hospodářský výsledek: 2 260 587 0

VÝNOSY A NÁKLADY
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512 Náklady na cestovné 73 996,00 135 916,00

513 Náklady na reprezentaci 8 945,34 33 797,57

518 Ostatní služby 1 135 583,79 924 710,17

518001 poštovné, realizace 157 331,30 174 790,00

518002 telekom. služby 329 212,69 72 057,44

518005 nájemné 42 392,00 269 762,00

518100 Ostatní služby 579 040,75 405 759,73

518999 ostatní náklady 27 607,05 2 341,00

51x Služby 1 218 525,13 1 094 423,74

521 Mzdové náklady 3 079 800,00 4 105 276,00

521001 hrubá mzda zaměstnance PS 1 183 715,00 1 785 744,00

521002 hrubá mzda zaměstnance DPČ 300 350,00 819 435,00

521003 Hrubá mzda DPP 1 595 735,00 1 500 097,00

524 Zákonné sociální pojištění 584 020,00 863 020,01

524000 Zákonné sociální pojištění 429 613,00 634 661,01

524001 VZP 80 801,00 127 516,00

524002 VoZP 19 851,00 32 504,00

524003 OZP 36 300,00 51 805,00

524004 ZPMV 5 182,00 8 650,00

524005 ČPZP 12 273,00 7 884,00

527 Zákonné sociální náklady KOOPERATIVA 7 208,00 10 582,56

52x Osobní náklady 3 671 028,00 4 978 878,57

542 Ostatní pokuty a penále 0 2 000,00

545 Kurzové ztráty 10 893,27 21 055,47

546 Dary 0 293 150,00

549 Jiné ostatní náklady 28 634,25 13 421,23

54x Ostatní náklady 39 527,52 329 626,70

 Náklady celkem 5 093 587,05 6 659 266,36

Finanční situace a plánování
Finanční zdroje v roce 2017 souvisely především s realizací tří pro-
jektů. Do budoucna se plánujeme zaměřit na možnosti, jak snížit 
ekonomickou závislost na veřejných zdrojích.
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Vždy velmi rádi děkujeme všem, kdo spolu s  námi 
posilují hodnotu rodiny, a  to jakoukoliv formou – slovem 
povzbuzením, pomocnou rukou či fi nanční částkou. Pravda, 
pokaždé s obavami, abychom na někoho nezapomněli.

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 sym-

patizantům za věrné souputnictví a podporu našeho usilování
 — odborníkům a představitelům spřátelených organizací za spo-

lupráci a podporu naší činnosti
 — členům GROOTS International a Huairou komisi za vzájemné 

sdílení a spolupráci na mezinárodním poli
 — představitelům MPSV, krajů i politikům na všech úrovních za 

otevřenou spolupráci
 — donátorům projektů: MPSV, ESF OPZ, krajům: Jihomoravské-

mu, Libereckému, Olomouckému
 — fi rmám:

   Společnost Rossmann a nakladatelství Mladá fronta, Albatros, 
Dharmagaia – zapojení do projektu Spolu pro MC

 LMC s.r.o. – inzerce zdarma
 Seznam.cz – prezentaci Sítě pro rodinu a MC zdarma
   Hospodářským novinám – za sponzorské dodávání výtisku Hos-

podářských novin
   MF DNES – poskytnutí přístupu k elektronickému vydání deníku 

Mladá fronta DNES
 —  Kateřině Kadeřábkové Vitochové – za spolupráci na projektu 
Spolu pro mateřská centra

 —   Zdeňku Rousovi za věrné pravidelné měsíční přispívání

Závěrem děkujeme všem členkám pracovního týmu za spolupráci 
v časech, kdy se znevažuje přínos neziskového sektoru.

PODĚKOVÁNÍ
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Základním cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti preven-
tivních a podpůrných služeb mateřských center v oblasti prevence 
patologických jevů v rodině a společnosti a jejich provázání s dalšími 
službami v oblasti práce s rodinou. Dílčím cílem projektu bylo při-
blížit vzdělávací a osvětové aktivity rodičům tam, kde chybí jejich 
nabídka.

Klíčové aktivity:
— Intervizní setkání — sdílení a přenos praxe — Seminá-
ře a workshopy pro pracovnice/íky MC — Individuální pora-
denství — Semináře a workshopy pro rodiče
Doprovodná aktivita — péče o děti — Evaluace

Manažerka projektu: Jiřina Chlebovská do 31. 3. 2017, Jitka Genest 
od 1. 4. 2017
Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2017

SÍŤ PRO RODINU 2017

ANOTACE PROJEKTŮ SÍTĚ PRO
RODINU 2017

Aktivity projektu Síť pro rodinu jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí 
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 plat-
formy 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 organiza-
cí — Vzdělávání a stáže — Komunikace — Síťování, participace a osvěta — Fundraising

Manažerka projektu: Jiřina Chlebovská do 31. 3. 2017, Jan Martínek od 1. 4. 2017
Doba realizace: 1. 1. 2017–31. 12. 2018
Číslo projektu: CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/99_041/0002230

SDÍLENÍ + ODBORNOST + SÍŤOVÁNÍ

Projekty Profesionální Síť a Sdílení + Odbornost + Síťování byly pod-
pořeny z programu:

Projekt vychází z doporučení procesního auditu ze sklonku roku 2015. Projektové aktivity zaměřujeme 
na posílení vnitřního růstu organizace jako základního předpokladu trvalé udržitelnosti včetně posílení 
osobní kapacity členek a členů pracovního týmu. Nový strategický plán bude refl ektovat záměry vyplý-
vající z procesu transformace Sítě mateřských center na Síť pro rodinu a stane se výchozím 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

Manažerka projektu: Jiřina Chlebovská do 31. 3. 2017, Jan Martínek od 1. 4. 2017
Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
Registrační číslo projektu: CZ.03. 3. 48/0.0/0.0/1 5_031/0002033
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