Milí přátelé v MC!
Zveme vás na seminář Sítě pro rodinu

Psaní výroční zprávy nemusí být nutné zlo
Máte zájem prezentovat jasně a srozumitelně přínos své práce? Zkuste využít modelu Social
Reporting Standard jako nástroje transparentnosti.
Cíl semináře: přijmout psaní výroční zprávy jako příjemnou reflexi své práce, pochopit přínos metody Social
Reporting standard (SRS) a naučit se zpracovat úkoly dané Metodikou MPSV.
Tematické okruhy:
 Proč psát výroční zprávu
 Závazný základ běžné výroční zprávy + nepovinné přídavky
 Podoba výroční zprávy pomocí metodiky SRS:
 model pro MC – teorie
 praxe – co je dobré použít, čemu se naopak vyvarovat, nejčastější obtíže a chyby apod.
 Výroční zpráva s ohledem na literu Metodiky MPSV
 Jak naložit s výroční zprávou nejen vně organizace aneb výroční zpráva jako základní nástroj publicity
i obranný nástroj syndromu vyhoření
Doporučujeme účastníkům vzít si minulou (případně starší) výroční zprávu s sebou. Bude možná osobní
konzultace, v případě ochoty veřejné srovnání a hodnocení.
Lektorka:
Rut Kolínská: prezidentka Sítě pro rodinu stála u zrodu prvního mateřského centra v ČR (1993) a iniciovala založení
Sítě mateřských center (2001). Prosazování know-how mateřských center a jejich přínosu pro rodinu a společnost přijala
jako výzvu pro hledání cest transparentnosti a udržitelnosti mateřských center, a právě proto přenesla metodu SRS
z Rakouska do českého prostředí.

Datum: středa 30. 1. 2019 od 9:30 do 13:30 hodin + 13:30 – 15:00 individuální konzultace
Místo konání: kancelář Sítě pro rodinu, Truhlářská 24, Praha 1
Přestávka: přibližně v polovině semináře 15 minut, k dispozici káva, čaj, voda

Účastnický poplatek: 490 Kč pro jednu osobu z členského MC, 990 Kč pro ostatní zájemce z řad
nečlenských organizací
Maximální počet účastníků na semináři: 10
Způsob přihlášení a zaplacení poplatku: do 23. 1. 2019 vyplňte přihlášku zde. Po přihlášení nejméně 6
účastníků semináře vám bude potvrzeno, že se seminář bude konat a budete vyzváni k zaplacení
poplatku. O účasti na semináři rozhoduje pořadí přijetí přihlášek.
Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Irenu Přibylovou:irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

Na vaši účast se jménem Sítě pro rodinu těší Rut Kolínská.

