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O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
Již pátým rokem sestavujeme výroční zprávu na základě upraveného 
modelu Social Reporting Standard. Práce Sítě pro rodinu stojí na třech 
základních pilířích: Rodina ve společnosti, Rodina v centru a Rodina 
ve firmě. Pro přehlednost jim věnujeme samostatné kapitoly, kterým 
předchází popis našeho vkladu, tedy podpůrné aktivity naší činnosti, 
bez kterých bychom se ani jednomu pilíři nemohli věnovat.
V jednotlivých kapitolách jsme pojmenovali a vyčíslili, co všechno 
jsme během roku 2019 udělali. K tomu připojujeme hodnocení těch, 
kteří využívají naše služby, i těch, se kterými spolupracujeme. Jejich 
slova vypovídají o přínosu naší práce lépe než „tvrdá čísla“.
Pokusili jsme se vykreslit souhrnný a stručný obraz pestré činnosti 
Sítě pro rodinu tak, aby čtenář získal přehled o konkrétních krocích 
a zároveň se dozvěděl o přínosu a smyslu naší práce i práce členských 
mateřských center.

Představujeme také ty, kdo se 
na přínosu naší práce podílejí, 
i ty, kdo s námi spolupracují, 
nebo nás v našem úsilí jakýmko-
liv způsobem podporují. Naším 
záměrem je více motivovat ke 
spolupráci při posilování hod-
noty rodiny.

Rut Kolínská
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naše aktivity jsou vzájemně 
provázané. Společně pak uvádí-
me všechny podpůrné aktivity, 
které jsme zajistili, abychom 
mohli naplňovat cíle jednotli-
vých pilířů.

Mateřská centra, která 
v roce 2019 byla členy 
Sítě pro rodinu

BC Babický drak 
Babice u Říčan

MC Hvězdička 
Benešov

Žirafa Bílovice 
Bílovice nad Svitavou

Klub Ratolest 
Blansko

MC Veselý Paleček 
Blansko

MC Čtyřlístek 
Blatnička

RC Balónky 
Blažovice

RC Slůně 
Bohumín

RC Nebojsa 
Bojkovice

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.

NAŠE ČINNOST – 
CO A JAK ŘEŠÍME

 
tři VÝchOdiskA NAšÍ PRÁce

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

 Síť pro rodinu, jako garantka 
know-how mateřských center 
v ČR, hájí jejich společné zá-
jmy, uznání přínosu jejich prá-
ce a podporu stability center 
v zájmu rodin a jejich jednot-
livých členů všech generací. 
Centra čelí nejen přetrváva-
jícím předsudkům a podce-
ňování přínosu prevence, ale 
především rostoucímu zneva-
žování 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 
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MC Boskovice 
Boskovice

Brandýský Matýsek 
Brandýs nad Labem

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

Klubík Břeclav 
Břeclav

Čím jsme přispěli – 
podpůrné aktivity naší 
činnosti

•	 Pokračovali jsme ve stabiliza-
ci pracovního týmu.

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

•	 Pražská kancelář slouží 
jako multifunkční prostor 
pro setkávání s krajskými 

koordinátorkami, pro ko-
mornější vzdělávací aktivity, 
pro pracovní jednání s part-
nery, pro zkoušky profesní 
kvalifikace Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní 
docházky.

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

•	 Základ finančních zdrojů 
na pokrytí nákladů aktivit 
tvoří podpora tří projektů, 
Posilujeme hodnotu rodiny 
2019 z dotačního programu 
MPSV Rodina, Restart 4.0 
a Společně a profesionálně 

Anna Horáčková

(OPZ ESF), zisk z profesní 
kvalifikace Chůva a zakázka 
MPSV (detaily viz kapitola 
Finance a účetnictví a přílo-
ha 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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RC Pampeliška 
Březnice

RaKC Kocourek 
Březová nad Svitavou

RC Buštěhradský pelíšek 
Buštěhrad

Kopretina 
Bystřice nad Pernštejnem

RC Kopretina 
Čáslav

MC Čelákovice 
Čelákovice

Centrum pro rodinu Veselá 
Beruška 
Černá Hora

Ulita Černilov 
Černilov

Mraveniště Černošice 
Černošice

RC Slůně 
Česká Lípa

Naše dosavadní dílčí 
kroky

•	 Od roku 2004 organizujeme 
kampaně, jimiž se snažíme 
upozornit na široké spek-
trum problematiky života 
rodin: Společnost přátelská 
rodině, Jak se žije s kočár-
kem, Táta dneska frčí, Město 
pro děti, Křídla a kořeny naší 
rodiny, Rodina nemusí jít do 
prčic, Kde domov můj? Sto-
letí české rodiny.

•	 Působíme na poli osvěty – 
každoročně organizujeme 
sympoziony na aktuální 
témata spojená s podmín-
kami života českých rodin.

•	 Máme zastoupení v porad-
ních orgánech – v Radě vlá-
dy pro rovnost žen a mužů 
(RVRP) – Rut Kolínská 
(opakovaně jmenovaná od 
roku 2002) předsedá Výbo-
ru pro sladění pracovního 
a rodinného života (od roku 
2009) a zastupuje RVRP 
v Monitorovacím výboru 

Operačního programu za-
městnanost (MV OPZ).

•	 Spolupracujeme se Stálou 
komisí pro rodinu poslanec-
ké sněmovny Parlamentu 
ČR, s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí (od roku 
2002) i s kraji České repub-
liky (od roku 2006).

•	 Krajské koordinátorky jsou 
od roku 2018 členkami 
platforem projektu MPSV 
Koordinace opatření na 
podporu sladění pracovní-
ho a rodinného života na 
úrovni krajů.

•	 Motivujeme už čtvrté voleb-
ní období ženy z řad mateř-
ských center, aby kandidova-
ly v komunálních volbách, 
a těší nás, že jich každé volby 
přibývá.

•	 Ještě před vznikem formální 
Sítě jsme se zapojili do me-
zinárodní globální organiza-
ce GROOTS International 
a Huairou Commission, Rut 
Kolínská je členkou řídící 
rady.

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 dob-
rovolnicky.

ROdiNA Ve sPOLeČNOsti – 
NedOceňOVÁNÍ hOdNOty ROdiNy



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

Vytváříme platformu 
političek vzešlých z MCSpolupracujeme s mezinárodními sítěmi

Vytváříme platformu odborníků

Spolupracujeme s médii

Prosazujeme společné zájmy

Organizujeme kampaně

Spolupracujeme s ministerstvy

Připomínkujeme 
zákony z pozice 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
Festival rodiny zahrnoval více než 140 akcí pro širokou veřejnost 
napříč celou ČR, které připravilo 98 členských center.

Pořádáme osvětovou činnost
 — Workshop Prevence je lepší než rozpad rodiny na Fóru rodin-

né politiky v Brně proběhl v režii Sítě pro rodinu.
 — Problematikou rodičů na trhu práce se zabýval sympozion 

s názvem Rodiče na roztrhání pod záštitou náměstka hejtmana 
Marka Šlapala v Brně.

 — Podíleli jsme se na konferenci (K)rok rodiny pod záštitou hejt-
manky JČK Ivany Stráské a náměstka primátora ČB Viktora Vojtka.

Sdílíme naše názory a úspěchy na www a sociálních sítích
 — Sdílení na Facebooku se stalo běžným komunikačním způso-

bem, stránka Sítě pro rodinu zvýšila okruh o 172 sledujících osob 
(celkem 1 603) a ve většině krajů založily krajské koordinátorky 
vlastní uzavřenou skupinu pro centra.

 — Webové stránky mají i uzavřenou členskou sekci.

Rosa rodinné centrum 
Česká Třebová

Klub Hrajánek 
České Budějovice

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

Co koNkrétNě jsme Udělali 
v roCe 2019
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Prosazujeme 
legislativu 
přátelskou rodině

Připomínkujeme zákony
z pozice členů poradních 
orgánů

 — Jako připomínkové místo 
jsme podali komentáře k no-
vele zákona č. 247/2014 Sb., 
o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině.

 — Působení Rut Kolínské 
v RVRP, Výboru sladění pracov-
ního, soukromého a rodinného 
života a v MV OPZ obnáší jed-
nání, připomínkování a tvorbu 
podkladů – práce odhadem ko-
lem 120 hodin dobrovolnické 
práce ročně.

Spolupracujeme
s ministerstvy

 — Všechny krajské koordiná-
torky, Marcela Bradová a Rut 
Kolínská dál působily jako člen-
ky krajských platforem v pro-
jektu „Koordinace opatření na 
podporu sladění pracovního 
a rodinného života na úrovni 
krajů“.

 — Daria Čapková, Lenka Po-
hlodková a Hana Šustrová hod-
notily žádosti v soutěži Obec 
přátelská rodině, Rut Kolínská 
působila v dotační komisi.

 — Průběžně jsme se scházeli 
na MPSV s ředitelkou odboru 
pro rodinou politiku a politiku 
stárnutí i s paní ministryní Ja-
nou Maláčovou.

 — Iniciovali jsme realizaci kula-
tého stolu MPSV “Přínos pre-
ventivních programů NNO pro 
rodinu, společnost i stát”.

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

Vytváříme platformu 
odborníků

 — Okruh odborníků a odbor-
nic se rozrostl na 162 osob 
z různých oblastí.

 — Prohloubili jsme spolupráci 
se spolkem Minerva 21.

 — Upevnili jsme spolupráci 
s Bílým kruhem bezpečí.

 — Podpořili jsme tradičně Ná-
rodní týden manželství.

Rákosníček 
Děčín

Hastrmánek 
Dobruška

RC Dobříšek 
Dobříš

Centrum Břežánek 
Dolní Břežany

Centrum pro rodinu  
Benjamínek 
Domažlice

MC Ponorka 
Doubravice nad Svitavou

MaKC Dupy Dub 
Dub u Prachatic

Klub malých Dubáčků 
Dubá

Centrum pro rodinu Knoflíček 
Dubňany

Spolek FČAS 
Frymburk
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Spolupracujeme
s mezinárodními sítěmi

 — Rut Kolínská jako členka 
představenstva spojených or-
ganizací Huairou commissi-
on a GROOTS International 
prezentovala úspěšné lokální 
političky z řad mateřských 
center na The World Summit 
of Local and Regional Leaders 
v Durbanu.

 — Zahájili jsme mezinárodní 
partnerský projekt Parentho-
od as Motivation for Lifelong 
Learning in Mother Centers 
(rodičovství jako motivace k ce-
loživotnímu vzdělávání v ma-
teřských centrech).

Podporujeme zapojení 
mateřských center do 
místních samospráv

Podporujeme k zapojování 
do komunitního plánování 
a poradních orgánů v místě 
fungování MC
Tradičně jsme nabídli možnost 
rozeslání Tříkrálové zdravice 

a Adventního pozdravení před-
stavitelům obcí.

Vytváříme platformu politi-
ček vzešlých z MC
Zahájili jsme jednání s komunál-
ními političkami vzešlými z MC 
o přípravě na příští komunální 
volby v roce 2022.

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

Základní pilíř práce Sítě pro 
rodinu – posilování hodnoty 
rodiny ve společnosti – za-
znamenal opět posun v part-
nerské spolupráci s odborníky 
i s politickými představiteli, ze-
jména na krajské úrovni, kde 
si udržujeme pozici stabilního 
a uznávaného partnera. Víme, 
že se prosazování společných 
zájmů neobejde bez silného 
hlasu. Iniciovali jsme proto 
spolupráci s dalšími střešními 
organizacemi, které pracují 
s rodinou.

„Síť pro rodinu vnímám jako jed-
nu ze stabilních a důvěryhodných 
organizací, které pracují v oblasti 
rodinné politiky. Profesionalita zá-
stupců organizace zaručuje tolik 
potřebnou podporu členských or-
ganizací a posunuje úroveň proro-
dinných organizací tím správným 
směrem. Vaši činnost jsem vždy 
ráda podpořila s vědomím toho, 
že jde o smysluplnou práci, kterou 
si krajská centra zaslouží.“

Mgr. et Bc. Lucie Brlková, 

Odbor sociálních věcí, 

KÚ Olomouckého kraje

MC Zvoneček 
Havlíčkův Brod

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
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„Spolupráce Ústeckého kraje 
a Sítě pro rodinu, z. s., respektive 
krajské koordinátorky, je již ně-
kolik let úzce a dobře navázána. 
Koordinátorka se aktivně věnuje 
plánování prorodinných služeb 
a aktivit na území kraje a má 
o této problematice hlubokou 
osobní znalost.“

Mgr. Petra Fünfkirchlerová, 

koordinátorka prorodinných aktivit KÚ ÚK

Po zvážení zkušeností s jarní 
více týdenní kampaní na posilo-
vání hodnoty rodiny, jsme roz-
hodli založit novou každoroční 
tradici Festivalů rodiny (www.
festivalrodiny.cz), vždy od so-
boty před Dnem matek po 
neděli Dne otců. V roce 2019 
proběhl zkušební nultý ročník 
v podobě zahradních slaností 
v různých koutech ČR. Jedno-
tícím prvkem se staly klobouky.

„Za Festival rodiny jsme moc rádi 
a celkově za vše děkujeme vám všem 
v Síti.“

Bc. Alena Šosová Řehová, MBA, 

vedoucí MRC Krteček v Jeseníku

Ve spolupráci s Národní radou 
pro zdravotně postižené za-
půjčují Síť pro rodinu i některá 
členská centra Euroklíč rodi-
čům malých dětí. Studenti Pří-
rodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity ve spolupráci s naší 
krajskou koordinátorkou vy-
tvořili aplikaci pro chytré telefo-
ny Euroklíčenka, která usnadní 
najít bezbariérová zařízení, kde 
je možné Euroklíč použít.

„Se Sítí pro rodinu jsme spolupra-
covali na vývoji mobilní aplikace 
Euroklíčenka v období říjen 2018 
až červen 2019. Během spolupráce 
se nám podařilo definovat základní 
funkčnost aplikace a tuto funkčnost 
v několika iteracích ověřit. Musím 
říct, že zástupci Sítě pro rodinu vystu-
povali vždy jako velmi disciplinovaný 
zákazník a poskytovali relevantní 
zpětnou vazbu pro vývojový tým. 
Díky tomu se nám podařilo vyvinout 
jednoduchou a intuitivní aplikaci, 
která slouží majitelům Euroklíčů 
k lepšímu nalezení nejbližších bez-
bariérových sociálních zařízení. Příš-
tí semestr počítáme s tím, že by se 

aplikace dále rozšiřovala o komunitní 
funkce a opět bychom rádi, kdyby-
chom mohli spolupracovat se Sítí pro 
rodinu na jejím vývoji.“

Ing. Jaroslav Žáček, Ph.D., 

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

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. Naším dlouhodobým cí-
lem zůstává prosadit prevenci 
rizikových jevů v rodině a ve 
společnosti jako základní pilíř 
prorodinné politiky.

Příležitosti a rizika: Součas-
ná otevřenost MPSV zabývat 
se prevencí otevírá nové mož-
nosti. Vyžaduje však intenzivní 
práci jak na celorepublikové, 
tak i na krajské úrovni.

Myška Lola 
Horšovský Týn

RC Konvička 
Hořice

RC ZaHRÁTka 
Hostivice

Spolek Mája 
Hoštka

Domeček Sever 
Hradec Králové

KRC Sedmikráska 
Hradec Králové

RC Žirafa 
Hradec Králové

MC Andílci 
Hrotovice

RC Indiánka 
Chlum  

u Třeboně

MC Kamínek 
Choceň
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svých členů, je prosazovat spo-
lečné zájmy mateřských center 
a zprostředkovávat podporu 
pro jejich činnost. Proto jsme 
vedli „boj“ o zachování dotač-
ního programu otevřeným dopi-
sem premiérovi vlády a požádali 
o podporu poslance a senátory.
Jako střešní organizace pod-
porujeme vedení center a je-
jich programovou skladbu 
prostřednictvím vzdělávacích 
aktivit, tematicky i cenově od-
povídajících potřebám a mož-
nostem MC. Jsme otevřeni 
všem našim členům a motivu-
jeme je ke vzájemnému sdílení 
a solidaritě. Na posílení profe-
sionality center jsme úspěšně 
podali projekt Společně a pro-
fesionálně.

a samosprávou. Iniciovali jsme 
dotační program na MPSV 
(2004), ze kterého mohou na 
základě úspěšné projektové 
žádosti čerpat mateřská centra 
na preventivní programy, a při-
pomínkujeme návrhy na jeho 
změny. Obdobně jsme iniciova-
li vznik dotačních programů ve 
většině krajů ČR.
Založili jsme projekt Spolu pro 
mateřská centra (2014) s cí-
lem zprostředkovat MC mate-
riální pomoc.

Přístup k řešení
problému

Povinností Sítě pro rodinu, jako 
držitelky know-how mateř-
ských center v ČR a garantky 

RC Kolibřík 

Chomutov

Mateřský klub 
Chotěboř

RC Sedmikráska 
Chropyně

MaRC Klubíčko 
Ivančice

Jablíčko –  
Centrum pro rodinu 
Jablonec nad Nisou

RC Jablíčko 
Jablonné nad Orlicí

RC Rozmarýnek 
Jaroměř

MaRC Dymáček 
Jedlovnice

MC Pohádka 
Jesenice u Prahy

MRC Krteček 
Jeseník

ROdiNA V ceNtRU – NejistÁ 
existeNce mAteřskÝch ceNteR

Naše dosavadní dílčí 
kroky

Síť pro rodinu, jako garantka 
českého know-how mateř-
ských center, know-how nejen 
vypracovala, ale také ho prů-
běžně aktualizuje. Pracovní 
tým Sítě pro rodinu a mateřská 
centra mají k dispozici metodi-
ky: Jak začít, Svépomocné sku-
piny a Provázení.
Krajské koordinátorky posky-
tují metodické vedení a oporu 
mateřským centrům od roku 
2006.
Dlouhodobě spolupracujeme 
s MPSV a prosazujeme změny 
ve vnímání přínosu preven-
ce a mateřských center pro 
život komunit státní správou 



Šíříme evaluační metodu SRS

Inspirujeme k hledání cest, 
jak získat finanční zdroje 
pro činnost MCNabízíme 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 Kapička 
Jičín

MC Rodinka 
Jilemnice

MC Permoníček 
Jílové  

u Prahy

Jinečáček 
Jince

Archa 777 
Jirkov

RADKA 
Kadaň

RC Budíček 

Kaplice

MC Koťata 

Kněžice

MC KidzTown 

Kolín

RC Hvězdička 

Kolín

Předáváme know-how

Aktualizujeme know-how MC a učíme „Jak začít“
Krajské koordinátorky přispěly ke vzniku 12 center, která prezi-
dium přijalo v průběhu roku 2019 do Sítě pro rodinu.

Podporujeme začínající i zavedená mC

Organizujeme intervize – sdílení dobré praxe a vzájemná pod-
pora
Proběhlo 63 intervizních setkání v krajích a 3 intervizní setkání 
na celorepublikové úrovni. Podpořili jsme 953 osob.

Poskytujeme poradenství v oblasti provozování, programové 
skladby, fundraisingu MC…
Krajské koordinátorky poskytly poradenské služby přes Skype, 
telefon, e-mail (celkem 2 360) a 310 osobních konzultací v MC. 
Vydali jsme 29 newsletterů Síťoviny a krajské koordinátorky vy-
daly celkem 84 KraKolistů.

Nabízíme vzdělávání
Seminářů pro vedoucí pracovníky MC v krajích (66) a celorepub-
likových (13) se účastnilo 766 osob. Během všech aktivit byla po-
skytnuta péče 240 dětem.

Pomáháme MC s programovou nabídkou
V roce 2019 jsme se zaměřili na propojení s Festivalem rodiny, 
a tak v každém kraji proběhl workshop výroby klobouků.

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.

Sdílíme a oceňujeme příklady dobré praxe

Co koNkrétNě jsme Udělali 
v roCe 2019
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MC Srdíčko 

Konice

Mezeráček 
Kounice

RC Knoflíček 
Kouřim

MC Emma 
Králíky

Klubíčko Kroměříž 
Kroměříž

RC Křelovský  
Kaštánek 
Křelov

MC Klub Křemílek 
Křemže

RC Domeček 
Křenovice

RC Dětský svět 
Lanškroun

MC Ledňáček 
Ledeč nad Sázavou

Šíříme evaluační metodu SRS
Nabídli jsme seminář ke stavbě výroční zprávy.

Propojujeme mC

Pořádáme společné aktivity
Krajské koordinátorky uspořádaly spolu s členskými centry 
21 akcí pro MC a širokou veřejnost (více Síť pro rodinu v jednot-
livých krajích – zprávy krajských koordinátorek)

Propojujeme podobně zaměřená MC
Vzájemná výměna zkušeností, podpora a solidarita MC v krajích 
probíhala zejména v rámci FB skupin.

Sdílíme a oceňujeme příklady dobré praxe
Ke sdílení jsme běžně používali Síťoviny (Uloveno v Síti), FB strán-
ku, i osobní setkání v rámci intervizí, sympozionu nebo při osobní 
návštěvě MC (počty viz výše).
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Mozaika 
Letohrad

MC Lewandulka 
Liberec

MC Lidičky 
Lidice

RC Tiliánek 
Lípa u Havlíčkova Brodu

MC Klubíčko 
Litoměřice

RC Litomyšl 
Litomyšl

Porozumění Litvínov 
Litvínov

MC Dudlík 
Lomnice  

nad Popelkou

RC Mozaika 
Lovosice

MC Domeček 
Luka nad Jihlavou

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

Aktivity zaměřené na posilování 
hodnoty rodiny v mateřských 
centrech, zejména na podporu 
kvality práce s rodinou v cent-
rech, umožnil především projekt 
„Síť pro rodinu 2019“ podpo-
řený MPSV a částečně drobnější 
projekty v některých krajích.
Vzdělávací aktivity pořádané Sítí 
pro rodinu jsou přímo šity na 
míru členským organizacím a je-
jich potřebám, vycházíme z jejich 
různorodé poptávky: legislativa, 
manažerské a měkké dovednosti 
nebo inspirativní semináře pro 
lektory působící v centrech
V roce 2019 jsme pokračovali 
v úspěšných celorepublikových 
intervizních setkáních a vzdě-
lávací aktivity se nám podaři-
lo decentralizovat. Vzdělávání 
probíhá ve větší míře přímo 

v jednotlivých krajích. K tomuto 
trendu významně přispěla i reali-
zace projektu Společně a profesi-
onálně, který je zaměřený právě 
na vzdělávání pracovníku mateř-
ských center.

„Po každém regionálním setkání 
cítím novou energii a vím, že v tom 
nejsem sama. Díky regionálnímu 
setkávání se cítím být součástí ko-
munity Sítě pro rodinu, která má 
stejnou vizi jako my v našem RC. 
A myšlenky našeho centra se mo-
hou díky Síti dostat až na celostátní 
úroveň.“

Alena Stejskalová, Pastelka Brno

Tradičně zjišťujeme anonymně 
přínos vzdělávacích aktivit:
„Velmi děkuji za tento seminář, 
který nám pomohl se nejen zori-
entovat v problematice, ale bez 
něj bychom nikdy projekt nena-
psali tak, jak se nám to nakonec 
povedlo.“

účastnice semináře k metodice MPSV

Plánování 
a výhled 
do budoucna

Přínos mateřských center pro 
rodinu a společnost spočívá 
především v jejich rozmanitosti, 
která vychází z místních potřeb 
rodin. Naším velkým úkolem zů-
stává prosadit celospolečenský 
status MC jako organizací, které 
mají nezastupitelnou roli v oblas-
ti prevence rizikových jevů v ro-
dině i ve společnosti.

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 urči-
té ohrožení. Budoucnost Sítě pro 
rodinu spočívá v dobrém uchope-
ní vlastní rozmanitosti a jejím vyu-
žití, jako jedinečné příležitosti pro 
prosazování společných zájmů.
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ROdiNA Ve FiRmě – nedůstojné 
postavení rodiny na trhu práce

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

Unikátní certifikát „Společnost 
přátelská rodině“ jsme od roku 
2004 v kontextu proměn ve 
společnosti postupně rozvíjeli 
do modelu auditu „Strategie 
podpory rodiny jako konku-
renční výhoda firmy“. Audit se 
zaměřuje na 4 základní oblasti: 
zaměstnavatelské podmínky, 
prorodinné aktivity organiza-
ce, společenskou odpovědnost 
firem, prostředí firmy a její 

přístup k životnímu prostředí. 
Certifikát udělujeme na tři roky
Organizovali jsme též tema-
tická setkávání zaměstnavate-
lů, kteří vzájemně sdíleli své 
zkušenosti. Webové stránky 
www.familyfriendly.cz slouží ke 

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

sdílení příkladů dobré praxe ve 
firemní 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).



Irena Přibylová
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nabízet tuto službu adeptkám 
z řad mateřských center. Dob-
ré reference o kvalitě týmu 
a způsobu organizace zkoušek 
velmi brzo přilákaly zájemce 
a zájemkyně, které pak své 
uplatnění najdou nejen v dět-
ských skupinách zřizovaných 
i jinými organizacemi než MC, 
ale i v MŠ a Lesních mateř-
ských školách nebo se pustí do 
vlastního podnikání v oblasti 
péče o děti.
Naše dlouholeté zkušenosti 
s postavením zejména matek 
a pečujících osob na trhu prá-
ce nás nasměrovaly k podání 
úspěšné projektové žádosti 
Restart 4.0 v Plzni.

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 činnos-
ti, navázali jsme na předešlé 
ročníky udělování certifikátů 
„Společnost přátelská rodině“ 
a nabízíme audit za symbolický 
administrativní poplatek.
Možnost, stát se autorizova-
nou osobou pro zkoušky pro-
fesní kvalifikace „Chůva pro 
děti do zahájení povinné školní 
docházky“, jsme původně při-
jali především kvůli příležitosti 

Kašpárek 
Mirotice

RC Mirovické EMKO 

Mirovice

Oáza Mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy

Mohelníček 

Mohelnice

Vrabčák Moravany 

Moravany

Duhová školička 

Most

RC Spojené světy 
Most

Klub SUN 
Náchod

RaKC Housátko 

Náklo

Dětské centrum  
Dráček 

Nehvizdy



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

Nabízíme audit Strategie podpory rodiny 
jako konkurenční výhoda firmy

Posilujeme pracovní kompetence rodičů, osob starších i nezaměstna-
ných pro uplatnitelnost na trhu práce – nabízíme jim vzdělávání

Nabízíme možnost získat certifikát 
Společnost přátelská rodině – na ná-
rodní i regionální úrovni

Usnadňujeme centrům provoz dětských skupin

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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MC Nechanice 

Nechanice

RC Zvoneček 

Nejdek

RC Nová Bystřice 

Nová Bystřice

MC Lístek 

Nové Město na Moravě

MC Na zámečku 
Nové město nad Metují

Mozaika rodinné  
centrum 
Nový Jičín

RC Skřítek 
Odry

Los Vesinos 
Olomouc

RC Heřmánek 
Olomouc

RC Provázek 
Olomouc

UsNadňUjeme Návrat rodiČů Po rodiČovské 
dovoleNé

Posilujeme pracovní kompetence rodičů, osob starších i neza-
městnaných pro uplatnitelnost na trhu práce – nabízíme jim 
vzdělávání
Významnou roli v Plzni a okolí sehrály aktivity projektu 
Restart 4.0:
Pro 83 osob jsme uspořádali 54 seminářů. Z nich 27 osob získalo 
novou kvalifikaci. 4 osoby pracují ve 4 NNO (z toho 2 MC) na 
podpořeném místě na 6 měsíců.

Usnadňujeme centrům provoz dětských skupin
Zkoušky profesní kvalifikace „Chůva“ probíhaly v 15 termínech 
a osvědčení získalo celkem 99 osob. Nabídli jsme též 4 příprav-
né kurzy, kterých se zúčastnilo 58 účastnic/íků.

oCeňUjeme FirmY PŘátelské rodiNě
Nabízíme možnost získat certifikát Společnost přátelská rodi-
ně – na národní i regionální úrovni
Certifikát v Jihomoravském kraji získaly 2 firmy.

PodPorUjeme koNkUreNCesCHoPNost Firem
Nabízíme audit Strategie podpory rodiny jako konkurenční 
výhoda firmy
Provedli jsme audit ve 4 firmách.

ProPaGUjeme PŘÍkladY doBré PraXe
Prostřednictvím našich vlastních aktivit, spolupráce s médii 
a námi pořádaných akcí
Oceněné firmy prezentovaly příklady dobré praxe na sympozionu 
Rodiče na roztrhání a na
www.familyfriendly.cz

Co koNkrétNě jsme Udělali 
v roCe 2019



Profesní kvalifikace chůva

2016 2017 2018 2019

Počet zkouškových termínů

Počet přípravných kurzů

Počet absolventů

Počet účastníků

139

32

23
5

148

38
24

4

99

58

15
4

116

78

23
5
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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

Cvrčkův klub 
Plzeň

Čeho jsme dosáhli 
a jaký byl náš přínos ve 
srovnání s minulostí
Projekt Restart 4.0 se setkal 
s nečekaným ohlasem, který 
potvrzují citace z anonymní 
zpětné vazby v rámci vyhodno-
cování klíčových aktivit:
„Děkuji za možnost účastnit se 
projektu RESTART. Je to smyslupl-
ný projekt, díky němuž mám mož-
nost získat nové uplatnění na trhu 
práce v oblasti péče o děti, která 
mě velmi naplňuje.“
„Díky za tento projekt, lektoři jsou 
skvělí!“
„ Zajímavá témata seminářů, vý-
borní lektoři! Velmi si cením indi-
viduálního přístupu koordinátorek 
projektu.“

Díky podpoře Jihomoravského 
kraje se podařilo provést audity 
ve čtyřech firmách a certifikát 
„Společnost přátelská rodině“ 
získaly 2 z nich: Klára pomáhá 
z. s. a Pareja s. r. o. Jejich pří-
klad prokázal, že firemní kultu-
ra malých firem i NNO může 
být nakloněna rodinám.

„Síti pro rodinu nejde o soutěž 
nebo porovnávání, porota hodnotí 
vždy s ohledem na velikost a za-
měření organizace. Chceme uká-
zat na inspirativní příklady dobré 
praxe, jak rodičům usnadnit slaďo-
vání rodiny a práce, a to ve všech 
fázích rodinného života. Součástí 
výstupu auditu jsou i doporučení 
oceněným firmám, co mohou ještě 
dále zlepšovat.“

Petra Kuhejdová Halířová, 

krajská koordinátorka Sítě pro rodinu 

v Jihomoravském a Zlínském kraji.

V kontextu dotační podpory 
dětských skupin rostl v letech 
2016–2018 zájem o absolvová-
ní zkoušky profesní kvalifikace 
„Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky“. 
V roce 2019 se zdá, že trh 
je novými chůvami nasycen. 
O zkoušky profesní kvalifikace 
chůva je zájem především z dů-
vodu doplnění personálních 

kapacit již fungujících dětských 
skupin. V profesi je celkem vel-
ká fluktuace osob.
Díky zvýšení efektivity organi-
zace se zvýšil průměrný počet 
osob v jednom zkouškovém ter-
mínu ze 4–5 osob na 6–7. Zvý-
šil se i zájem o přípravný kurz ze 
čtvrtiny uchazečů v roce 2018 
na dvě třetiny v roce 2019.

Účastnice kurzu „Příprava ke 
zkoušce profesní kvalifikace Chů-
va pro děti do zahájení povinné 
školní docházky“, poznamenala 
v evaluačním dotazníku: „Vše jasné 
a srozumitelné, lektorky jsou moc 
fajn! Mám pocit, že na složení zkouš-
ky jsem perfektně připravená. Díky!“

Obdobně pochválila absolventka 
průběh náročné zkoušky profesní 
kvalifikace: „Děkuji za podporu při 
přípravě na zkoušku a za velmi po-
hodové prostředí, které u zkoušek 
panuje.“
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Středisko křesťanské pomoci 
Duha 
Plzeň

1. česká společnost 
Podbořany

MC Poděbrady 
Poděbrady

MC MaMiNa 
Police nad Metují

MaTami centrum pro rodinu 
Polička

MC Stonožka 
Polná

RC YMCA 
Praha 1

Komunitní centrum Kampa 
Praha 1

MC Domeček YMCA 
Praha 11

Klub maminek Balónek 
Praha 4

Plánování 
a výhled 
do budoucna

Oblast posilování hodnoty rodi-
ny ve firmách se stala nedílnou 
součástí našich programů. Počí-
táme proto s rozvojem aktivit 
zaměřených na proměny firem-
ní kultury, tak i aktivit na pod-
poru sebedůvěry zaměstnanců 
na trhu práce, především díky 
podpoře našeho nového pro-
jektu PoRod (Podpora rodiny 
jako strategická výhoda nejen 
pro firmy, ale i rodiče), který 
zahájíme 1. 1. 2020.
Podmínky zkoušky profes-
ní kvalifikace Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní 
docházky procházejí aktua-
lizací, kterou budeme muset 

respektovat, protože chceme 
autorizované zkoušky dále na-
bízet, i když víme, že zájem 
bude spíše pomalu klesat. Síť 
pro rodinu získala mezi zájemci 
vysoký kredit díky profesionál-
nímu a přátelskému přístupu.

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 U Motýlků 
Praha 4

RC Kamarád Chameleon 
Praha 5

MC Studánka 
Praha 5

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

MC Klubíčko 
Praha 9

RC Sluníčko 
Prachatice

Krajské koordinátorky zastupují Síť pro rodinu v  jednotlivých krajích. Po 
restrukturalizaci týmu, má většina koordinátorek v  péči 2 kraje, od října  2019 
dokonce jedna 3 kraje. Postupně se tím zlepšila spolupráce a  zvýšila účast na 
společných akcích v jednotlivých krajích.

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 26 8 8 469 48
Jihomoravský 37 4 5 109 22
Karlovarský 2 5 5 22 3
Královéhradecký 18 4 5 57 11
Liberecký 11 7 6 79 29
Moravskoslezský 5 2 2 19 6

Olomoucký 17 4 4 50 12

Pardubický 17 4 4 58 7
Plzeňský 9 4 4 48 16
Praha 13 2 2 10 6
Středočeský 43 2 2 9 2
Ústecký 21 4 4 40 5
Vysočina 28 5 4 750 900
Zlínský 16 4 4 62 8
Celkem 274 60 59 1 782 1 075

Krajské koordinátorky krom běžných setkání zorganizovaly nebo 
se podílely na organizaci akcí pro veřejnost:
Konference (K)rok rodiny 2019, doprovodný program k MODA 
fashion day(s), Ženu Českokrumlovska, Krajské dny pro rodinu ve 
4 městech Pardubického kraje, Festival pro rodiny z celé Vysočiny, 
Konference OKNO – otevři k násilí oči, Festival rodiny – zahradní 
slavnost v Praze na Žofíně, Závody kočárků, Jarní slavnost spoje-
ná s výrobou klobouků, výstava Domácí násilí očima dětí, Rodiče 
s dětmi spolu, krajské akce v rámci Festivalu rodiny.
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MC Prostějov 
Prostějov

KMC Pastelka 
Protivín

DUHA Klub  
Rodinka 
Přerov

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

jihOČeskÝ kRAj

Krajská koordinátorka:
Hana Šustrová

V Jihočeském kraji se počet 
členských center za poslední 
léta stabilizoval (v roce 2019 
vzniklo a připojilo se k nám 
jen RC Chvalšiňáček Chvalši-
ny). Většina center funguje na 
dobrovolné bázi bez zaměst-
nanců. Rádi se společně schá-
zíme a vymýšlíme nové společ-
né prospěšné aktivity. V roce 
2019 jsme pro UNICEF vyro-
bili 92 panenek ve dvanácti 
různých jihočeských centrech, 
které jsme společně předali 
v prosinci výkonné ředitelce 
UNICEF Pavle Gomba.
Již třetím rokem jsme organi-
zovali Ženu Českokrumlovska, 
výsledky byly vyhlášeny v břez-
nu v rámci akce MODA fashion 
day(s). Centra z okolí připra-
vila doprovodný program na 
téma „Ženou tady a jinde“.

Na podzim jsme si zopakova-
li návštěvnický úspěch z roku 
2018 s konferencí (K)rok rodi-
ny, kterou pořádáme ve spolu-
práci s MPSV ČR a Jihočeským 
krajem. Zaměřili jsme se na od-
borníky v Jihočeském kraji v ro-
dinné a seniorské problematice. 
Akce přilákala na 140 osob.

„Profesně se Sítí pro rodinu 
a krajskou koordinátorkou Han-
kou Šustrovou spolupracuji již 
5 let. Za největší počin naší spo-
lečné profesní spolupráce po-
važuji osvětovou konferenci pro 
širokou veřejnost (K)rok rodiny, 
která se koná každý rok v Čes-
kých Budějovicích a zaměřuje na 
soudržnost rodiny a na veškerá 
ožehavá témata, která mohou 
rodinu a všechny její členy v sou-
časné době potkat.“

Mgr. et Bc. Petra Podzimková, 

krajská poradkyně projektu 

Krajská rodinná politika MPSV ČR
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jihOmORAVskÝ kRAj

MC Paleček 
Rakovník

RC Kašpárkov 
Rosice

Centrum D8 
Roudnice nad Labem

Klub maminek Pohádka 
Rousínov

MC Čechyňka 
Rousínov

MC Rožálek 
Roztoky u Prahy

Centrum pro rodinu  
Rudňáček 
Rudná

MC Koťátko 
Rumburk

MC Jája 
Rychnov nad Kněžnou

MC Mraveniště 
Říčany

Krajská koordinátorka:
Petra Kuhejdová Halířová

V Jihomoravském kraji zastře-
šujeme 37 členských center. 
Všem poskytujeme podporu 
a pomoc dle jejich aktuálních 
potřeb. Poslední dva roky 
udržujeme pozitivní trend, 
vyjádřený aktivní spoluprácí 
center v Síti pro rodinu, ko-
munikací s krajskou koordi-
nátorkou i velmi aktivním pří-
stupem k samotné komunitě. 

Většina center nabízí pestré 
a zajímavé aktivity pro rodi-
ny s dětmi, vyhledává různé 
dotační příležitosti, spolupra-
cuje s obcí. Řada z nich se 
však potýká s nedostatkem 
dobrovolníků.
Koordinátorky či statutární zá-
stupkyně center mají vesměs 
chuť spolupracovat a oboha-
covat se navzájem, jsou rády 
za aktivní sdílení i za možnost 
vzdělávání v problematice ne-
ziskového sektoru.
Řada center se zapojila do 
vzdělávacího projektu Spo-
lečně a profesionálně. Sama 
navrhují nová témata pro se-
mináře, spolupracují s dalšími 
organizacemi, zapojují se do 
projektů Sítě pro rodinu i spřá-
telených center.
Mezi nejaktivnější patří br-
něnská centra Pastelka, ta 
hostila řadu zajímavých se-
tkání či seminářů, a Sed-
mikráska, velmi si ceníme 

i spolupráce s tišnovskou  
Studánkou.
Vážíme si úzké spolupráce 
s Krajským úřadem JMK, který 
se snaží svojí rodinnou i dotač-
ní politikou podporovat rodiny 
s dětmi a prorodinné organiza-
ce v regionu.
V roce 2019 proběhl v kra-
ji audit Společnost přátelská 
rodině. Dvěma firmám ze 
čtyř hodnocených jsme pře-
dali certifikát na sympozionu 
s názvem Rodiče na roztrhání 
pod záštitou náměstka hejtma-
na Marka Šlapala.

„Co pro nás znamená být členem 
Sítě pro rodinu? Posiluje naše se-
bevědomí, zvedá a prohlubuje 
naši odbornost, drží nad námi 
ochrannou ruku, je dobré mít ji 
v zádech jako vítr v plachtách 
a vyhlížet příznivou budoucnost 
a těšit se z přítomnosti.“

Helena Drastíková, 

MC Medvídek Miroslav
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Centrum Petrklíč 
Sedlčany

Centrum pro rodinu  
M.E.D. 
Semily

MC Rybička 
Slaný

RaMC Slavičín 
Slavičín

Centrum Ententýky 
Slavkov u Brna

RC ZDROJ 
Slavonice

RC Sobík 
Soběslav

RC Sokolnice 
Sokolnice

Solnický Brouček 
Solnice

RC Čtyřlístek 
Staré Město

kARLOVARskÝ kRAj

Krajská koordinátorka:
Michaela Kosíková (do 28. 2.), 
Petra Janatová (od 1. 3.)

V Karlovarském kraji doposud 
není zakotvena rodinná politi-
ka a podpora rodin z hlediska 
tvorby a realizace regionální 
politiky. Přesto ji Karlovarský 
kraj vnímá jako jednu ze stě-
žejních priorit rozvoje tak, aby 
bylo možné podporovat pozi-
tivní hodnoty rodin a jejich pří-
slušnost k regionu.
Karlovarský kraj je nyní ve fázi 
stanovování své koncepce ro-
dinné politiky, a to díky projek-
tu MPSV ČR Krajská rodinná 
politika. Jako Síť pro rodinu 
jsme aktivními členy Platformy 
pro rodinnou politiku Karlo-
varského kraje, svými zkuše-
nostmi na poli rodinné politiky 
přispíváme k tvorbě návrhu 

rodinné koncepce a současně 
k propagaci mateřských center, 
jako důležitého aktéra rodinné 
politiky, který disponuje bez-
prostřední znalostí potřeb ro-
din a místních podmínek.
Počet mateřských center za 
poslední roky klesl na polo-
vinu. Z aktuálně dvou člen-
ských center nadále zůstává 
významným RC Domeček 
z Vrbiček v Mariánských Láz-
ních, které mimo stálý rozvoj 
svých aktivit pro celé rodiny 
aktivně působí i na poli rodin-
né politiky nejen své obce, ale 
i kraje. Obě centra se zapojila 
do Festivalu rodiny a uspořá-
dala v kraji celkem tři akce pro 
rodiny s dětmi.

„Každé regionální setkání, každý se-
minář, který přesně reflektuje naše 
potřeby, každá pomocná ruka nebo 

přátelský telefonát krajských koor-
dinátorek Petry Janatové a Hanky 
Šustrové, prostě každý den v Síti pro 
rodinu v nás umocňuje pocit důleži-
tosti našeho centra, podpory „sho-
ra“ a pohání nás kupředu. Vážíme 
si toho, že můžeme být vaší součástí 
a přijímat veškeré výhody, které pro 
nás v rámci Sítě vytváříte! Děkuje-
me!“

Mirka Tlučhořová, 

Domeček z Vrbiček, 

Mariánské Lázně
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RC Beruška 
Strakonice

RC Loučka 
Strančice

MC Klokánek 
Strážnice

MC Stříbro 
Stříbro

RC Sušice – Medvídek 
Sušice

RC Krteček Sva-Mi 
Svatobořice –  

Mistřín

MC Rolnička 
Světlá nad Sázavou

RC Ferda 
Svitávka

Krůček 
Svitavy

MC Škvoreček 
Škvorec

kRÁLOVéhRAdeckÝ kRAj

LibeReckÝ kRAj

Krajská koordinátorka: 
Petra Horáková
V Královéhradeckém kraji kla-
deme s centry důraz přede-
vším na síťování a předávání 
inspirativních příkladů z praxe. 
Setkávání mateřských center se 

Krajská koordinátorka: 
Lenka Pohlodková  
(do 30. 9.), Petra Janatová 
(od 1. 10.)

snažíme uspořádat na různých 
místech kraje. Dva ze čtyř od-
borných seminářů jsme pořádali 
s centry z Libereckého kraje.
Mateřská centra působí povět-
šinou ve svém městě či obci již 
řadu let, ale zakládají se i cen-
tra nová. V roce 2019 vznikla 
centra RC Konvička z Hořic, 
RC Cidlinka z Chlumce nad 
Cidlinou a RC Hnízdo Mladé 
Buky. Všem těmto centrům 
jsme poskytli podporu a po-
moc v jejich začátcích.
V posledních třech letech se 
nám daří zvyšovat povědomí 
o Síti pro rodinu i jednotlivých 
mateřských centrech napříč 
odbornou i laickou veřejnos-
tí, spolupracujeme na tvorbě 

V Libereckém kraji se nám 
daří spolupráce mezi členský-
mi centry, vzájemná podpora 
a sdílení dobré praxe. V roce 
2019 jsme se na našich setká-
ních snažili vzájemně inspiro-
vat při práci s dětmi, předat si 
zkušenosti pro rozšíření na-
bídky programů pro návštěv-
níky mateřských center a rea-
govat tak na aktuální potřeby 
rodin. Fungování členských 

Koncepce krajské rodinné po-
litiky.
Centra Královéhradeckého 
kraje jsou podporována míst-
ními samosprávami, ze strany 
Královéhradeckého kraje jsou 
aktivity center podporovány 
v rámci programu na podporu 
služeb navazujících na sociál-
ní služby. Řada mateřských 
center čerpá pro svoji činnost 
dotaci MPSV z programu  
Rodina.

„Mateřská centra vnímáme dlou-
hodobě jako nedílnou součást 
posilování prorodinné politiky 
města.“

Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví Města Hradec Králové

center zůstává stabilní, od 
loňského roku se jejich počet 
nemění.
Od roku 2006 se podílíme na 
rozvoji prorodinné politiky 
v kraji, účastníme se pracov-
ních skupin, konferencí atp. 
Jako každý rok jsme připravili 
prezentaci naší práce v rámci 
kampaně Týdny pro nezis-
kový sektor (TÝNES 2020). 
Účastnili jsme se konference 
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Vážka Šlapanice 
Šlapanice

MC Žabka 
Štětí

Středisko volného času DORIS 
Šumperk

RC KATka 
Tachov

MaDC Maják 
Tanvald

RC Telč 
Telč

Centrum pro celou rodinu 
Rybička 
Teplice

RC Studánka 
Tišnov

Človíček Nebojsa 
Trhové Sviny

RC Trhováček 
Trhové Sviny

Zdravá občanská společnost 
a kulatého stolu na téma „Rizi-
ka virtuálního světa, předchá-
zení problémům u dětí a v ro-
dině“. V rámci Festivalu rodiny 
jsme uspořádali v kraji deset za-
hradních slavností a jiných akcí 
oslavujících hodnotu rodiny.
V listopadu zastoupila Pet-
ra Janatová Síť pro rodinu 
v delegaci Libereckého kra-
je ve švýcarském kantonu 
St. Gallen na téma Sociální 

politika – rodinná problemati-
ka. Během návštěvy rodinného 
centra v Buchsu (jeden z bodů 
reciproční cesty) představila 
činnost a poslání nejen Sítě pro 
rodinu, ale mateřských center 
v České republice vůbec.

„Leni, moc děkujeme za odkaz. 
Nevím, kde bychom bez tebe teď 
byly. Patří ti veliké díky.“

Michaela Čapková, 

RC Slůně Česká Lípa

„Dear Petra, I hope you had nice 
last evening in Switzerland, a su-
ccessful cheese-shopping and 
a safe journey back. We really 
enjoyed the very interesting and 
inspiring exchange with you and 
had a lot of fun despite the full 
days.“

Milena Gehrig, 

odborná specialistka otázek 

v oblasti rodiny: 

Reciproční návštěva v St. Gallenu, 

Švýcarsko

mORAVskOsLeZskÝ kRAj

Krajská koordinátorka: 
Lenka Polášková (do 31. 8.), 
Lucie Milanová (od 1. 9.)

V Moravskoslezském kraji je 
prioritou podpora a rozvoj 
náhradní rodinné péče. Dále 
se snaží o pomoc a podporu 
rodinám, které se nachází ve 
složité životní situaci, které 
závažným způsobem ohrožují 
řádnou výchovu dětí v rodině. 
Kraj druhým rokem vyhlašuje 
dotační titul, který je určen 
i pro mateřská centra.
Mateřská centra v Moravsko-
slezském kraji jsou mezi sebou 
vzdálená, proto je zde nutný 
individuální přístup a častější 
osobní návštěvy krajské ko-
ordinátorky. Počet center se 
za poslední tři roky nezměnil. 

V kraji však začínají přibývat 
nová centra, vidíme tedy mož-
nost zapojení nových členů do 
Sítě pro rodinu.
Síť pro rodinu zastoupená 
krajskou koordinátorkou Len-
kou Poláškovou navázala spo-
lupráci s katedrou informatiky 
a počítačů v Ostravě, výsled-
kem je plně funkční aplikace 
Euroklíčenka, která usnadňu-
je používání Euroklíče nejen 
rodičům s malými dětmi, ale 
i všem lidem s handicapem.

„Děkujeme za spolupráci a ráda 
se zúčastním aktivit Sítě pro rodi-
nu, z.s., v rámci Týdnů pro rodi-
nu.“

Mgr. Eva Hrbáčková,  

vedoucí oddělení sociálně-právní  

ochrany dětí,  

KÚ Moravskoslezského kraje
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OLOmOUckÝ kRAj

PARdUbickÝ kRAj

Krajská koordinátorka: 
Lenka Polášková (do 31. 8.), 
Lucie Milanová (od 1. 9.)

Síť pro rodinu úzce spolupra-
cuje s Olomouckým krajem, 
který se vyznačuje stabilitou 
v oblasti prorodinné politiky 
(www.rodinajeok.cz). Může-
me počítat s podporou nejen 
od pana Mgr. Pavla Podivínské-
ho z Odboru sociálních věcí, 
ale také s panem hejtmanem 
Olomouckého kraje Ladisla-
vem Okleštěkem.

Krajská koordinátorka: 
Petra Horáková

Je nás i nadále 17 mateřských 
center „rozesetých“ napříč 
krajem. V roce 2019 naši Síť 
opustilo centrum Chvaletice 
a po roce se vrátilo mateřské 
centrum Emma Králíky. Na-
jdete nás právě v maličkých 
Králíkách, ale i ve velkých 

Mateřská centra v Olomouc-
kém kraji aktivně spolupracu-
jí s krajskou koordinátorkou 
a aktivně se účastní intervizních 
a vzdělávacích setkání. V loň-
ském roce se centra zapojila 
do nultého ročníku Festivalu 
rodiny, například MRC Krte-
ček Jeseník z.s., uspořádal de-
set akcí. I na konci roku 2019 
máme stejný počet center jako 
ve dvou letech předešlých.
Nové krajské koordiná-
torce se podařilo navázat 
užší spolupráci se všemi 

Pardubicích. Témata vzájem-
ného propojení, spolupráce 
se u nás prolínají všemi naši-
mi společnými aktivitami: při 
setkávání, při osobních kon-
zultacích, v e-mailové komu-
nikaci. Spolupracujeme nejen 
navzájem, ale i s dalšími NNO 
v kraji. Radíme si navzájem 
i s Burzou Filantropie, kde 
i v roce 2019 byly zastoupeny 
naše projekty.
V posledních třech letech 
postupně narůstá naše ak-
tivita při tvorbě Koncepce 
rodinné politiky Pardubic-
kého kraje, zde se snažíme 
mimo jiné i ukotvit podporu 

centry, a díky tomu věříme, 
že v následujících letech po-
čet center vzroste a stávající  
zůstanou.

„Oceňuji akci, kterou pro nás Síť 
pro rodinu zorganizovala. Bylo 
pro mne příjemné se seznámit 
se zajímavými lidmi a zejména 
Rut Kolínskou. Odnesla jsem si 
zajímavé náměty na možnosti 
vylepšování personální práce na 
magistrátu města Olomouce. Dě-
kuji vám.“

Ph.Dr. Vlasta Leštinská

činnosti mateřských center. 
Pardubický kraj vnímá naši 
Síť pro rodinu jako silnou 
stránku v oblasti rodinné po-
litiky. Za podpory Pardubic-
kého kraje jsme uspořádali 
první ročník Krajských dnů 
pro rodinu.

„Petra dle mě plně plnila roli kraj-
ské koordinátorky. Podpořila nás, 
byla informačním a komunikač-
ním mostem. Zajímala se. Viděla 
naši nezištnou energii, kterou do 
kampaně vkládáme. Nenegovala 
ji ani ji nesrážela. Získala naši pl-
nou důvěru!“

Marie Blažková, MC Krůček Svitavy

RC Pohádková chaloupka 
Trmice

MC KAROlínka 
Trutnov

RC Domeček 
Třebechovice  

pod Orebem

Centrum DaR 
Třebíč

Třebíčské centrum 
Třebíč

RC Kapřík 
Třeboň

Sluníčko 
Třinec

Spolek MC Motýlek 
Týnec nad Sázavou

MC Ratolest 
Týniště nad Orlicí

Akropolis 
Uherské Hradiště
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např. digitální výchova dětí, 
příměstské tábory. Mnoho 
center z kraje se akcí, kterou 
organizovali, zapojili do celo-
republikového Festivalu rodiny 

PLZeňskÝ kRAj

Krajská koordinátorka: 
Hana Šustrová

V Plzeňském kraji se za po-
slední dva roky počet člen-
ských center ztrojnásobil. Na 
spolupráci a setkávání nejvíce 
oceňujeme sdílení. Těší nás 
se scházet, vyměňovat si zku-
šenosti, předávat kontakty 
a hledat odpovědi na ekono-
mické a právní dotazy. Setká-
ní jsou velmi živá a všichni 
vnímáme, jak důležitá. Čas-
to se propojujeme i s centry 
z Karlovarského kraje a o to 
víc se můžeme navzájem in-
spirovat.

Pro UNICEF v roce 2019 
v rámci společného projektu 
vyrobila dvě centra 35 ručně 
šitých panenek (Spolek Uzlík 
a Vochomůrky Plzeň – Vo-
chov). Projekt nadchl i ostatní 
centra, proto v něm budeme 
v příštím roce pokračovat. 
Plánujeme i další společné 
projekty a věřím, že v roce 
2020 se nám, alespoň někte-
ré z nich, podaří zrealizovat.
Centrům v Plzeňském kraji 
významně pomáháme díky 
projektu Restart 4.0 Plzeň. 
Nabízíme bezplatné vzdě-
lání lidem z center. Dvěma 
pracovnicím jsme poskytli 

finanční podporu pracovní 
pozice v centru.

„Na Síti pro rodinu nás především 
baví sdílení zkušeností s ostatními 
centry. Je fajn vědět, že všichni 
táhneme za jeden provaz a jde 
nám o podporu rodin. Setkání je 
vždy obohacující a přínosné.
Díky projektu Restart jsme v na-
šem komunitním centru Uzlík 
mohli na půl roku zaměstnat 
chůvu. Rodičům jsme tak dopřáli 
klid na jejich seberealizaci a vzdě-
lávání, zatímco o jejich děti bylo 
profesionálně postaráno.“

Mgr. Lenka Trunečková

hLAVNÍ městO PRAhA

Krajská koordinátorka: 
Jitka Marečková (do 28. 2.), 
Lenka Veszelei (od 1. 3.)

V posledních letech se setká-
váme s trendem vylidňování 
centra Prahy. S tímto kore-
spondují i mateřská centra, 
která ve větší míře působí 
právě mimo samotné cent-
rum. Dávají tak obyvatelům 
Prahy příležitost tvořit tolik 
potřebné vztahy přímo ve 
svém sousedství.

Centra v Praze nabízí pestrou 
škálu aktivit pro rodiny s dět-
mi a stávají se konkurence 
schopnými komerčním sub-
jektům v jejich okolí. Pražská 
mateřská centra nabízí svým 
návštěvníkům pocit sounáleži-
tosti, většinou jsou úzce napo-
jená na místní komunitu.
Také v roce 2019 jsme na se-
tkání pražských center zvali 
i zástupce středočeských ma-
teřských center. Zorganizo-
vali jsme semináře na téma 

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 a DS Sluníčka 
Ústí nad Labem

YMCA Ústí nad Labem 
Ústí nad Labem

MC Medvídek 
Ústí nad Orlicí

Klubíčko Vacenovice 
Vacenovice
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vzdělávacích aktivit pro všechny 
zaměstnance našeho centra, ve 
sdílení zkušeností mezi centry, ale 
především v prezentaci a prosa-
zování myšlenek a poslání všech 
rodinných center v ní sdružených 
navenek – ať už jde o prezenta-
ci před širokou veřejností, nebo 
o prezentaci v médiích, na mini-
sterstvech a v dalších státních in-
stitucích.“

Klára Tomková,  

vedoucí RC U Motýlků

středOČeskÝ kRAj

Krajská koordinátorka: 
Jitka Marečková (do 28. 2.), 
Lenka Veszelei (od 1. 3.)

Mateřská centra ve Středo-
českém kraji s víceletou tradi-
cí působí profesionálně. Vzni-
kají mikroregiony, kde centra 
úzce spolupracují, avšak chybí 
přirozené centrum kraje.
V roce 2019 pokračoval trend 
z roku 2018 a několik mateř-
ských center ukončilo svou 

činnost (většinou z finančních 
důvodů). Zároveň jsme byli 
v kontaktu s několika ženami, 
které se na nás obrátily s žá-
dostí o radu při založení ma-
teřského centra.
Oproti minulému roku v kraji 
proběhl menší počet aktivit. 
Ale i přesto setkání byla vždy 
přínosná pro všechny zúčast-
něné. Mnoho center z kraje 
se akcí, kterou organizovalo, 
zapojilo do celorepublikového 
Festivalu rodiny a pomohlo 
tak posílit hodnotu rodiny ve 
společnosti.
Síť pro rodinu má podstat-
nou roli v propojování cen-
ter, přičemž koordinátorka 
musí dbát na rozložení aktivit 
do všech částí kraje, aby byly 

dostupné pro každé centrum. 
Zástupci center měli díky Síti 
pro rodinu možnost zúčastnit 
se vzdělávacích seminářů.
Krajská koordinátorka navště-
vovala centra také při osob-
ních schůzkách, během nichž 
byl prostor nejen k osobnímu 
seznámení, ale také k případ-
nému řešení aktuálních potíží.
Krajská koordinátorka je za-
pojena do platformy projektu 
MPSV Krajská rodinná politi-
ka, jejímž cílem je vytvoření 
návrhu koncepce rodinné po-
litiky pro Středočeský kraj.

„Síť pro rodinu byla první, kdo 
nám před více než 17 lety poskytl 
první informace o know-how ma-
teřských center, pomohla nám 

a pomohli tak posílit hodnotu 
rodiny ve společnosti.
Rut Kolínská zastupovala Síť 
pro rodinu v pracovní skupi-
ně Magistrátu hlavního města 
Prahy pro přípravu koncepce 
prorodinné politiky a je zapo-
jena do projektu MPSV Kraj-
ská rodinná politika.

„Síť pro nás znamená pod-
poru nejen v široké nabídce 

KaVC Emcéčko 
Valašské Meziříčí

Kopretina – centrum  
pro rodiče s dětmi 
Velké Meziříčí

RC Motýlek 
Velké Opatovice

RC Havránek 
Veltrusy

RC Baráček 
Vestec

MC Oříšek 
Veverská Bítýška

MC Borůvka 
Věžnice

RC Vikýrek 
Vikýřovice

RC Vilémov 
Vilémov

MaRC Beruška 
Vizovice
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ústeckÝ kRAj

Krajská koordinátorka:  
Michaela Kosíková (do 28. 2.), 
Petra Janatová (od 1. 3.)

V Ústeckém kraji vyšel 1. led-
na v platnost strategický do-
kument Koncepce rodinné po-
litiky, na kterém se významně 
podílela i Síť pro rodinu spo-
lečně s mateřskými centry 
a nyní se podílejí na jeho napl-
ňování. Tomu přispívá i aktivní 
činnost krajské koordinátorky 
v krajské pracovní skupině ro-
dinné politiky a platformě pro 
rodinnou politiku MPSV.
Počet center v kraji je sta-
bilní, některá odcházejí, jiná 

přibývají. Činnost mateřských 
center v kraji se specifiky, 
která se negativně dotýkají 
především rodin s dětmi, zde 
hraje významnou roli. Pozitiv-
ní vliv s sebou přineslo síťová-
ní služeb; spolupráce center 
s ostatními aktéry v oblasti 
neziskových organizací, škol-
ství, zdravotnictví či soukro-
mé sféry dokazuje, jak efek-
tivně lze uspokojit potřeby 
současných rodin.
Na vernisáži s názvem „Do-
mácí násilí očima dětí“ v Tepli-
cích jsme představili svou čin-
nost a příklady dobré praxe 
z jiných krajů. Zúčastnili jsme 

se setkání Platformy žen ÚK se 
zástupci politické reprezenta-
ce kraje, kde jsme představili 
poslání a přínos mateřských 
center. Podíleli jsme se na vy-
dání charitativního kalendáře 
„Rok plný něhy“, jehož vý-
těžek byl věnován zdravotně 
znevýhodněným dětem.

„Včerejší setkání bylo moc prima, 
díky za něj. Setkání s Rut bylo 
báječné, děkujeme. Ještě jednou 
moc díky za Vaši včerejší návště-
vu. Bylo to velmi milé.“ 

MC Rumburk, Archa 777,  

Regionální setkání 5. 11. 19  

se zástupci města Jirkova

s přípravou stanov a dala tipy 
do začátku. Po celou dobu naše-
ho fungování nad námi drží svoji 
pomocnou ruku, které se může-
me kdykoliv v případě potřeby 
chytit. Stejně tak, jako se za ta 
léta posunula naše organizace 

o ohromný kus dál (kdy už zda-
leka nejde jen o scházení se, ale 
o celkovou podporu rodiny od 
preventivních programů po řešení 
závažných krizí), tak se i Síť pro 
rodinu posunula. Moc si vážím 
práce, kterou pro nás prezidium, 

krajské koordinátorky a všech-
ny pracovnice i dobrovolnice dě-
lají. Víme, že se máme o koho 
opřít, kde načerpat novou sílu 
i inspiraci. Moc děkuji, že jste.“ 

Petra Dobiášová, ředitelka RC Milovice,  

Maminky dětem, z.s.

Montessori  
Vlašim 
Vlašim

Vochomůrky 
Vochov

MaRC Vrábče 
Vrábče

Kopretina 
Vrchlabí

RaMC Vsetín 
Vsetín

Kučeráček 
Vyškov

MC Radost 
Vyškov

Hnízdo 
Zábřeh

DOMINO 
Zlín

RC Maceška 
Znojmo
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VysOČiNA kRAj

Krajská koordinátorka:  
Daria Čapková

Kraj Vysočina je přátelský 
k rodinám. Vážíme si vzájem-
né spolupráce a respektujeme 
se. Mateřská centra v Kraji 
Vysočina jsou propojená přá-
telskými vztahy. Již 13 let zde 
působí stejná krajská koordi-
nátorka. Během posledních 
třech let máme stabilní po-
čet mateřských center. Sou-
činnost mateřských center 
v kraji a představitelů kraje je 
každým rokem lepší. V roce 
2019 jsme se společně s cen-
try podíleli na rozšíření kon-
cepce rodinné politiky Kraje 
Vysočina. Věříme, že i v roce 
2020 posuneme naše vzájem-
né vztahy o krok dopředu.

Síť pro rodinu prezentovala 
svůj Festival rodiny na zážit-
kovém festivalu „Dej si food“ 
v Šiklově mlýně na Vysočině. 
V rámci spolupráce s hlavním 
organizátorem akce, se Síti 
pro rodinu z.s. podařilo roz-
dat 350 volných rodinných 
vstupenek, které sloužily jako 
poděkování za práci v cent-
rech i jako dárek pro rodiny, 
které využívají služeb center. 
Akce se zúčastnilo 2367 osob.

„Členství v Síti pro rodinu je pro 
Rodinné centrum Krteček velkým 
přínosem – zdrojem informací, 
vzdělávání, oporou – vzhledem 
k naší dlouhodobé snaze zlepšo-
vat prorodinný přístup ve městě. 
Umožňuje nám dávat za příklad 
další členská centra, což nás 

zároveň motivuje a inspiruje k roz-
šiřování činnosti, rozvoji a zlepšo-
vání informovanosti rodin, ať už 
v oblasti sociální, volnočasové či 
v péči o malé děti.“ 

Bc. Zuzana Havlová, předsedkyně RC 

Krteček Pelhřimov, z.s.

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
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ZLÍNskÝ kRAj

Krajská koordinátorka:  
Petra Kuhejdová Halířová

V porovnání s lety 2017–2018 
konstatujeme setrvalý stav 
členské základny a zlepšující se 
spolupráci center. V průběhu 
roku jedno centrum vystoupi-
lo a nové (MC Sedmikráska, 
Chropyně) vstoupilo. Snažíme 
se centrům poskytovat pomoc 
a podporu, která vyplývá z je-
jich individuálních potřeb.
Daří se více propojovat jed-
notlivá centra a nabízet jim 
vhodné aktivity. Díky nedosta-
tečné dopravní infrastruktuře 
kraje a pracovnímu vytížení 

koordinátorek center, pracují 
všechna členská centra velmi 
samostatně a nemohou se 
účastnit intervizních setkání 
a dalších aktivit v takové míře, 
jaké by chtěla. Mezi centra 
v kraji, která nejaktivněji vyu-
žívají nabídku Sítě pro rodinu, 
patří Klubíčko Kroměříž a Be-
ruška Uherský Brod.
Na jaře jsme se setkali při 
workshopu Výroba papíro-
vých klobouků, na který jsme 
pozvali i MC z Olomouckého 
kraje, čímž došlo k propojení 
i meziregionální spolupráci.
V průběhu podzimu zaměst-
nankyně mateřských center 

v kraji začaly aktivně využí-
vat nabídku projektu Společ-
ně a profesionálně a všechny 
ženy si cení možnosti se vzdě-
lávat. V předvánočním čase 
jsme uspořádaly setkání ma-
teřských center v RC Vsetín 
a navázaly nová přátelství.

„Na vzdělávacích seminářích 
Sítě pro rodinu se dozvím vždy 
něco nového a jsem ráda, že se 
mohu inspirovat i v jiných cent-
rech. Nejsem na to sama.“ 

Simona Goňová,  

předsedkyně MC Slavičín
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www.rodinajeok.cz, 
www.parlamentnilisty.cz 
a na Facebookové stránce města 
Bohumín.

Síť pro rodinu prezentovaly 
krajské koordinátorky zejmé-
na:

 — v Krajské vědecké knihovně 
v rámci kampaně Týdny pro ne-
ziskový sektor (TÝNES 2020)

 — na výstavě s názvem Ka-
mínky občanské společnosti, 
6. 2.–14. 3., 20. ročník (pořa-
datel ANNOLK)

 — na konferenci Zdravá občan-
ská společnost, 13. 3. (pořada-
tel ANNOLK)

 — na kulatém stole na téma Ri-
zika virtuálního světa, předchá-
zení problémům u dětí a v rodi-
ně 22. 5. (pořadatel MPSV)

 — nebo na festivalu Dej si food…
Všem příznivcům Sítě pro rodi-
nu jsme rozeslali tradiční Tříkrá-
lovou a Adventní zdravici.

jAk jsme dÁVALi O NAšÍ PRÁci Vědět

O Síti pro rodinu bylo možné 
číst, slyšet i vidět:
Naše rodina (únor): Hlásí se 
k odkazu Zdeňka Matějčka
Prachatickonews (březen): 
Inspirativní ženy Galinu, Janu 
a Rut si pozval Impakt (článek 
o besedě pro veřejnost)
FloweeCity (květen): Jsme na 
Zemi jen hosté, věřím, že i Pra-
ha bude zelenější
Český rozhlas – Blízká setkání 
na Dvojce (červen): Rut Kolín-
ská host Terezy Kostkové
Hospodářské noviny (červe-
nec): Muži více pečují o děti 
a domácnost, ale pořád jich je 
málo, říká zakladatelka sítě ma-
teřských center
Český rozhlas – Osobnost Plus 
(červenec): Je potřeba, aby byli 
muži dostatečně emancipovaní 
a pustili ženy vedle sebe (roz-
hovor Barbory Tachecí s Rut 
Kolínskou)

DVTV.cz – Apel (červenec): 
Nejsme pijavice, jak tvrdí Ze-
man. Neziskový sektor šetří pe-
níze státu.
Měsíčník ReGeNeRaCe (říjen): 
Mateřská centra posilují vzájem-
nost a zvyšují porodnost
Česká televize podpořila Festi-
val rodiny:
ČT 1 – Studio 6 Víkend 
(18. 5.): Festival rodiny a mateř-
ská centra
ČT Déčko – Zprávičky (18. 5.): 
Festival rodiny – reportáž ze za-
hradní slanosti na Žofíně
Zaslouženou pozornost získa-
la Euroklíčenka:
Intergace a inkluze (březen): 
K čemu slouží Euroklíč – rozho-
vor Lenky Poláškové s Jarosla-
vem Žáčkem, vedoucím týmu, 
který vyvíjí aplikaci pro Euroklíč
Psalo se o ní také na webech: 
pozitivni-zpravy.cz, 
www.msk.cz, 



37Prezidium
Rut Kolínská – prezidentka

Lenka Šebelová – 1. viceprezidentka

Hana Vodrážková – členka prezidia

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



Lenka Šebelová

Šárka Pravdová

Hana Vodrážková

Barbara Šabachová
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Stávající členky byly na členské schůzi 23. 10. 2019 znovu zvoleny 
a nově k nim volbou přibyly 2 členky Barbara Šabachová a Šárka 
Pravdová

Kontrolní komise
Do členské schůze 23. 10. 2019 Alena Stejskalová, Ludmila Šim-
ková a Zuzana Bechyňová – Jiranová, kterou volbou vystřídala 
Jitka Michalcová.
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tým v pražské kanceláři

Rut Kolínská – pověřená prezidiem k řízení organizace
Irena Přibylová – personalistka a koordinátorka vzdělávání, ma-
nažerka krajských koordinátorek
Jan Martínek – projektový manažer
Jitka Genest – projektová manažerka (od 1. 9.)
Petr Gajdoš – účetní
Petra Fajfrová (do 30. 9.), Anna Horáčková (od 23. 9.) – Office 
Manager
Martina Černá a Eva Šoupalová – koordinátorky projektu 
Restart 4.0 v Plzni

krajské koordinátorky:

Daria Čapková, Petra Kuhejdová Halířová, Petra Horáková, Petra 
Janatová (od 1. 3.), Jitka Marečková (do 28. 2.), Lucie Milanová 
(od 1. 9.), Lenka Pohlodková, Lenka Polášková (do 31. 8.), Micha-
ela Kosíková (do 28. 2.), Hana Šustrová, Lenka Veszelei (od 1. 3.)

externí pracovníci

Externí spolupráce se vázala především na vzdělávací nabídku. Po-
kračovala dlouhodobá spolupráce se specialistkami, které se podílí 
na tvorbě kurzů pro budoucí chůvy, a také týmu, který provádí 
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné 
školní docházky“.

dobrovolníci

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

Pracovní tým

Po rozsáhlé reorganizaci 
v roce 2017 došlo i v průběhu 
následujících let ještě k něko-
lika dalším personálním změ-
nám. Lze ale konstatovat, že 
nyní, v roce 2019, má Síť pro 
rodinu stabilní profesionální 
pracovní tým s chutí se neu-
stále zlepšovat.
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Asistence o.p.s. – Praha bezbariérová
Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem domácího násilí
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, seduo.cz, 
inzerce zdarma
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
Národní týden manželství – partneři kampaně NTM
Ostravská universita – aplikace „Euroklíčenka“ na podporu pro-
jektu Euroklíč
Projekt Mapy bez bariér – mapování míst bez bariér
Rodinný svaz ČR – prosazování prevence
Rotary – podpora Zahradní slavnosti na Žofíně v rámci Festivalu 
rodiny
Sirius o.p.s. – prosazování prevence
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR – spolupráce 
MC a místních knihoven
UNICEF – šití panenek v centrech a osvětová činnost
www.scio.cz, s.r.o. – programy na podporu zapojování rodičů do 
vzdělávání dětí

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.

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 a místními Hospodářský-
mi komorami.
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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× příslušnému fin. orgánu

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

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31. 12. 2019

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

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1  119  

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II.10. 20  238  

A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13  238  

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11. 40  -119  

A. IV. 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem   35  -119  

 a souborům hmotných movitých věcí (082)  

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 3 048 7 105  
B. I. Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. 51 14 5  
B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 14 5  

B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. 71 189 191  

B. II. 1. Odběratelé (311) 52 157 132  

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 32 59  

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7. 80 2 844 6 908  

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 17 8

  

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 2 827 6 910  

B. III. 7. Peníze na cestě (261) 79  -10  

B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 84 1 1  

B. IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 1 1  

  Aktiva celkem Součet A. až B. 85 3 048 7 224  

A.  Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 3 010 7 097  

A. I. Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I.3. 90 3 010 6 693  

A. I. 1. Vlastní jmění (901) 87 1 422 1 422  

A. I. 2. Fondy (911) 88 1 588 5 271  

A. II. Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1. až A.II.3. 94 404  

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x 404  

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 38 127  

B. III. Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. 129 38 127  

B. III. 1. Dodavatelé (321) 106 12 60  

B. III. 8. Daň z příjmů (341) 113 24  

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty (343) 115 3  

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

B. III. 17. Jiné závazky (379) 122 5  

B. III. 22. Dohadné účty pasivní (389) 127 35  

  Pasiva celkem Součet A. až B. 134 3 048 7 224  
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PřÍLOhA V úČetNÍ ZÁVěRce 
SÍŤ PRO RODINU, Z. S. k 31. 12. 2019

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. 2019 do 31. 12. 2019
Rozvahový den: 31. 12. 2019
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 3. 2020

1× příslušnému fin. orgánu

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

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31. 12. 2019

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

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1  119  

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II.10. 20  238  

A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13  238  

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11. 40  -119  

A. IV. 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem   35  -119  

 a souborům hmotných movitých věcí (082)  

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 3 048 7 105  
B. I. Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. 51 14 5  
B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 14 5  

B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. 71 189 191  

B. II. 1. Odběratelé (311) 52 157 132  

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 32 59  

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7. 80 2 844 6 908  

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 17 8

  

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 2 827 6 910  

B. III. 7. Peníze na cestě (261) 79  -10  

B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 84 1 1  

B. IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 1 1  

  Aktiva celkem Součet A. až B. 85 3 048 7 224  

A.  Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 3 010 7 097  

A. I. Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I.3. 90 3 010 6 693  

A. I. 1. Vlastní jmění (901) 87 1 422 1 422  

A. I. 2. Fondy (911) 88 1 588 5 271  

A. II. Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1. až A.II.3. 94 404  

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x 404  

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 38 127  

B. III. Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. 129 38 127  

B. III. 1. Dodavatelé (321) 106 12 60  

B. III. 8. Daň z příjmů (341) 113 24  

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty (343) 115 3  

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

B. III. 17. Jiné závazky (379) 122 5  

B. III. 22. Dohadné účty pasivní (389) 127 35  

  Pasiva celkem Součet A. až B. 134 3 048 7 224  
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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 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 poslednímu 
dni předchozího měsíce. Pro závěrku k 31. 12. 2019 byl použit aktuální kurz ČNB k 31. 12. 2019.
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.
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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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu 
s českými účetními předpisy.

Datum: 20. 5. 2020
Ing. Irena Gajdošová, číslo oprávnění 2047

Pohledávky a závazky
1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Síť pro rodinu, z. s. nemá k 31. 12. 2019 pohledávky po lhůtě splatnosti.
2. Závazky po lhůtě splatnosti
Účetní jednotka nemá k 31. 12. 2019 závazky po lhůtě splatnosti.
3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Spolek nemá k 31. 12. 2019 pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.
4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Spolek nemá k 31. 12. 2019 závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2019 byl 7.

Dotace na hlavní činnost obdržené v roce 2019
MPSV – Rodina 1 531 642 Kč
Evropské fondy 8 105 972 Kč
Město České Budějovice 3 000 Kč
Dotace Liberecký kraj 62 561 Kč
Dotace Ústecký kraj 26 315 Kč
Dotace Jihočeský kraj 3 000 Kč

Události po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem týkajících se roku 2019.
Sestaveno dne: 31. 3. 2020
Statutární orgán: Mgr. Rut Kolínská
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IČO1× příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

26545136

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

Název a sídlo účetní jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31. 12. 2019
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

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6. 2 2 583 730 3 313  

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek  3 376 31 407  

A. I. 2. Prodané zboží  4 9  9  

A. I. 3. Opravy a udržování  5 5  5  

A. I. 4. Náklady na cestovné  6 245  245  

A. I. 5. Náklady na reprezentaci  7 7  7  

A. I. 6. Ostatní služby  8 1 941 699 2 640  

A. III. Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14. 13 5 271  5 271  

A. III. 10. Mzdové náklady  14 4 174  4 174  

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění  15 1 086  1 086  

A. III. 13. Zákonné sociální náklady  17 11  11  

A. V. Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22. 21 34  34  

A. V. 19. Kursové ztráty  25 16  16  

A. V. 22. Jiné ostatní náklady  28 18  18  

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba  Součet A.VI.23. až A.VI.27. 29 119  119  

 a použití rezerv a opravných položek 

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku  30 119  119  

A. VIII. Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. 37  24 24  

A. VIII. 29. Daň z příjmů  38  24 24  

  Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 39 8 007 754 8 761

B. I. Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 6 140  6 140  

B. I. 1. Provozní dotace  42 6 140  6 140  

B. II. Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. 43 273  273  

B. II. 4. Přijaté členské příspěvky  46 273  273  

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží  47 668 1 158 1 826  

B. IV. Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 926  926  

B. IV. 9. Zúčtování fondů  53 926  926  

  Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 61 8 007 1 158 9 165

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37) 62  428 428

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 62 - ř. 37 63  404 404
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Okruh jednotlivců, kteří spolu s  námi posilují hodnotu 
rodiny, se stále rozrůstá. Nezvládneme všem poděkovat 
osobně.

Se vší pokorou děkujeme:
 — 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

 — celému pracovnímu týmu Sítě pro rodinu za chuť rozvíjet 
naši činnost

 — 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 Jihomorav-
skému, Jihočeskému, Královéhradeckému, Libereckému, Ústec-
kému a obcím: Brnu, Českým Budějovicím a Českému Krumlovu

 — Rotary za spolupráci na přípravě a podporu Zahradní slavnosti 
na Žofíně

 — LMC s. r. o. za inzerce zdarma a dotovanou nabídku vzdělávání 
online Seduo.cz

 — České televizi za mediální podporu Festivalu rodiny
 — Věře Staňkové za spolupráci na Festivalu rodiny
 — Zdeňku Rousovi za věrné pravidelné měsíční přispívání

PODĚKOVÁNÍ
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RESTART 4.0
Projekt reaguje na očekávané změny pracovního trhu a jeho cílem 
je pevněji ukotvit v pracovním procesu i sociálním systému dvě 
cílové skupiny – osoby pečující o malé děti a osoby nad 50 let.
Klíčové aktivity: příprava a řízení projektu, vstupní vzdělávání, 
obecné vzdělávání, specifické vzdělávání, kvalifikační vzdělávání, 
zaměstnávání CS projektu
Výstup: 230 podpořených osob, z toho 100 osob projde kvalifi-
kačními kurzy (5 typů) a 35 osob bude na dobu 6 měsíců zaměst-
náno u konkrétního zaměstnavatele na zkoušku.
Manažer: Jan Martínek
Realizace: 1. 1. 2019–30. 9. 2021 v Plzeňském kraji

Společně a profesionálně
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměst-
nanců členských mateřských center Sítě pro rodinu a zajistit tak 
soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané 
pracovní činnosti.
Projekt se zaměřuje na vzdělávání osob ve třech oblastech: 
obecné IT, měkké dovednosti a ekonomické a právní kurzy.
Výstup: 130 podpořených osob, z toho 13 osob nad 54 let věku.
Manažer: Jan Martínek
Realizace: 1. 9. 2019–30. 6. 2022 v celé ČR mimo Hl. m. Praha

Projekty Restart 4.0 a Společně a profesionálně jsou podpořeny 
z programu:

sÍť PRO ROdiNU 2019

ANOTACE PROJEKTŮ SÍTĚ 
PRO RODINU 2019
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Posilujeme hodnotu rodiny 2019
Základním cílem projektu bylo posilování hodnoty rodiny ve spo-
lečnosti, zvýšení kvality a dostupnosti preventivních a podpůrných 
služeb mateřských center v oblasti prevence patologických jevů 
v rodině a společnosti a jejich provázání s dalšími službami v oblas-
ti práce s rodinou.
Klíčové aktivity: Intervizní setkání v krajích — Celorepub-
liková intervizní setkání — Odborné semináře a workshopy 
v krajích — Celorepublikové odborné semináře a worksho-
py — Individuální poradenství organizacím nebo rodi-
čům — Festival rodiny — Doprovodná aktivita – péče 
o děti — Evaluace

Manažerka projektu: Jitka Genest
Termín realizace: 1. 1. 2019–31. 12. 2019 v celé ČR

Aktivity projektu Síť pro rodinu jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina MPSV.

Parenthood as Motivation for Lifelong Learning in 
Mother Centers
Cílem a náplní projektu je posílení hnutí mateřských center v Ev-
ropě, jako míst celoživotního vzdělávání rodičů, dále porovnání 
fenoménu mateřských center v partnerských zemích (historie, 
hodnoty, rozdíly, společné rysy, možnost inspirace, aktuální té-
mata a problémy dneška, společná kampaň) a vzájemné učení se 
dobré praxi v partnerských zemích.
Manažerka: Jitka Genest
Realizace: 1. 9. 2019–31. 8. 2022 ve spolupráci s partnery z Ně-
mecka, Slovenska a Slovinska.

Projekt je spolufinancován z programu Erasmus+.
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Síť pro rodinu v Jihomoravském kraji
Jihomoravský kraj – dotační program: Podpora služeb pro rodiny po-
skytovaných nestátními neziskovými organizacemi

Společnost přátelská rodině v Jihomoravském kraji
Jihomoravský kraj – individuální dotace JMK

Potkáme se na zahrádce
Statutární město Brno – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu statu-
tárního města Brna

Posilujeme hodnotu rodiny v Královéhradeckém kraji 
2019
Královéhradecký kraj – dotační program na podporu činností, které 
navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a na podporu proro-
dinných aktivit v Královéhradeckém kraji

Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2019
Liberecký kraj – dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory: regi-
onální rozvoj – Program na podporu činností mateřských center

Síť pro rodinu z. s. v Ústeckém kraji 2019
Ústecký kraj – dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti 
prorodinných aktivit 2019“ – program na podporu sociálních služeb

kRAjské PROjekty
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