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Úterní dopis 2015/33 – 3. 11. 

 

 

Milí přátelé v mateřských centrech,  

dnešní datum napovídá, že alespoň matematika drží jasně daná pravidla – 3 x 11 = 33 zatím 

pořád neodvolatelně platí.  

Mít jistotu uprostřed současného chaotického a uspěchaného života patří k vzácným darům, 

které bychom si měli hýčkat. Kromě rodiny vytváříte oázy bezpečného zázemí pro všechny 

generace právě v mateřských centrech.  

A právě proto plánujeme na příští rok kampaň na posílení širšího povědomí o přínosu 

mateřských center. Věříme, že do toho půjdete s námi. Prosíme, věnujte proto pozornost 

naší výzvě.  

                        Rut 

 

PUBLIC RELATIONS 

 

KAMPAŇ 2016 – PŘÍLEŽITOST K PREZENTACI  

Zdravíme do mateřských center! 

Na příští rok chystáme společnou kampaň „Ne/zajímavé matky z mateřských center“ na 

posílení povědomí veřejnosti o přínosu mateřských center prostřednictvím silných příběhů 

matek, kterým mateřské centrum změnilo život. Prosíme proto o spolupráci na vyhledání 

výrazných osobností, které založily MC, nebo pokračují v jeho vedení, popřípadě se jim díky 

angažmá v mateřském centru podařilo překonat životní překážku či výrazně přispěly ke 

změně života v obci.   

Jedna vybraná osobnost se vždy na jeden měsíc stane mediální tváří kampaně a její příběh 

budeme sdílet prostřednictvím médií. Proto od vás potřebujeme nejen nominaci silného 

příběhu některé z osobností u vás v centru, ale také jejich souhlas. Souhlas se zveřejněním 

jejich příběhu a fotografií i s ochotou spolupracovat na mediální kampani.  

Z nominovaných žen vybereme 6 nejzajímavějších tak, aby jejich spektrum předvedlo 

širokou škálu přínosu MC. Věříme, že pošlete řadu zajímavých matek, proto počítáme také 

s tím, že bychom i ostatní příběhy sdíleli jak na webových stránkách, tak i například 

v časopise Máma a já.  

Vaše nominace, prosíme, posílejte do 25. 11. 2015 na adresu: info@materska-centra.cz na 

přiloženém formuláři. Do názvu souboru napište místo slova osobnost název vašeho MC.   

Děkujeme a těšíme se na vaše příběhy!               

PR tým Sítě MC 

 

 

mailto:info@materska-centra.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ – NABÍDKA SEMINÁŘŮ 

 

JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ ZVLÁDNOUT PERSONÁLNÍ AGENDU – 9. 11. 2015, 

PRAHA 

Přihlášky na poslední volná místa přijímáme do 4. 11. 2015 prostřednictvím on-line 

formuláře zde. Bližší informace o semináři najdete v přihlašovacím formuláři.  

 

JAK PROVÁDĚT ZMĚNY VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU – 23. 11. 2015, PRAHA 

Zveme vás na seminář zaměřený na praktické provedení změn ve spolkovém rejstříku. 

Tento seminář je určen zejména organizacím, které se transformovaly v loňském roce na 

spolek a čeká je změna stanov, názvu, změnily statutárního zástupce či sídlo nebo jakákoliv 

jiná změna související s jejich činností. Seminář se koná v pondělí 23. 11. 2015 od 9:30 do 

12:30 hod. v Komunitním centru Kampa (prostor Salla Terrena), U Sovových mlýnů 5, Praha 

1 a lektoruje jej Mgr. Jaroslav Benák, odborník na spolkové právo. Po semináři je možné za 

poplatek využít prostor pro osobní konzultace. 

Přihlášky přijímáme do 11. 11. 2015 prostřednictvím on-line formuláře zde. Bližší informace 

k semináři najdete v přihlašovacím formuláři. 

 

JAK NA TO? ANEB CESTY LEKTORSTVÍ TAM A ZPĚT – 30. 11. 2015, PRAHA 

Přijměte pozvání na seminář věnovaný metodice lektorování. Po absolvování semináře by 

měl být každý účastník schopen vytvořit vlastní setkání/lekci/kurz pro různou cílovou skupinu 

dětí ve věku 0-6 let, metodicky se orientovat ve struktuře svého kurzu, dbát na cíle, zásady, 

pravidla a strukturu setkání, zvládnout zátěžové situace v rámci setkání/kurzu – být schopen 

je zpracovat, motivovat sám sebe, mít ze sebe radost a být pyšný na to co dělá. Seminář pod 

vedením Mgr. Lenky Kružíkové, Ph.D. se koná v pondělí 30. 11. 2015 od 9:30 do 15:30 

hod. v Komunitním centru Kampa (prostor Salla Terrena), U Sovových mlýnů 5, Praha 1.  

Přihlášky přijímáme do 18. 11. 2015 prostřednictvím on-line formuláře. Bližší informace 

naleznete v přiložené pozvánce. 

Irena Přibylová, koordinátorka vzdělávání 

 

FUNDRAISIGOVÉ PŘÍLEŽITOSTI – PROJEKTY 

 

DOTACE NA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI 

MPSV zveřejnilo Specifickou část pravidel pro projekty zaměřené na podporu zařízení 

péče o děti z Operačního programu Zaměstnanost. Dokument naleznete ZDE a také ho 

přikládáme v příloze. Najdete v něm všechna pravidla týkající se žádostí i realizace projektů, 

včetně jednotkových nákladů na vybudování, transformaci i provoz zařízení. 

https://docs.google.com/a/materska-centra.cz/forms/d/1dXGA7dYl09rn8DgeHZj3WZpqiMXy6ANrFtQBcUCLu-w/viewform
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/20151109-Personalistika/20151109_pozvánka_personalistika_FINAL.pdf
https://docs.google.com/a/materska-centra.cz/forms/d/1B6str9JKObgR7iE8auq8Lqct_5KyCwPQNACpjP_lF2o/viewform
https://docs.google.com/a/materska-centra.cz/forms/d/1BITqeeXwj1nijw_IusuNZ6StAVbaheKc3Kc5jnYVh8I/viewform
http://www.esfcr.cz/file/9387/
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Důležité je, že projekty budou posuzovány pouze na základě hodnocení přijatelnosti 

a formálních náležitostí. To znamená, že všechny projekty, které budou správně 

vyplněny a dodrží podmínky výzvy, budou podpořeny (až do vyčerpání alokace) a 

nebudou mezi sebou soutěžit ani je nebudou posuzovat hodnotitelé. Pokud tedy budete chtít 

projekt podávat, buďte včas připraveni, výzva by měla být podle posledních informací 

vyhlášena 11. 11. 2015. 

Pokud se sami na přípravu projektové žádosti necítíte, nabízíme vám možnost využít externí 

poradce, kteří pro vás projekt kompletně zpracují (viz náš e-mail z 29. 10. 2015). V tomto 

případě mě co nejdříve kontaktujte na e-mailu lucie.pleskova@materska-centra.cz. 

 

Lucie Plešková, projektová manažerka  

 

RŮZNÉ 

 

NÁPRAVA NEDOPATŘENÍ 

RVC Holoubek v minulém Úterním dopise nabízel účast na projektu. Nedopatřením v těle e-

mailu nebyl „živý“ proklik. Chybu napravujeme: 

Jste žena na rodičovské dovolené nebo máte děti do 15 let a líbilo by se Vám odjet na 5 

dnů do rekreačního zařízení posílit si sebevědomí, získat prostor rozmyslet si pod 

vedením zkušených lektorek a kouček své další kroky a načerpat inspiraci ve 12ti-členné 

skupině pozitivně naladěných žen? A to vše, včetně hlídání dětí, mít hrazeno z EU fondů? 

Pak prosím věnujte pár minut svého času vyplnění tohoto dotazníku (do 15. 11.). 

Vladimíra Krejčíková, RVC Holoubek 

 

 Připojte se k přátelům facebookové stránky Sítě mateřských center.   

            Odkaz na Facebook: http://www.facebook.com/sit.materskych.center.  

 

Místo slova závěrem – pro potěchu i k přemýšlení 

Odhodlání je silou, která hýbe celým světem. Narodí se ve tvé hlavě a skrze tvé činy roste 

a roste. Boří hranice mezi snem a realitou, avšak pouze málo lidí takový dar má. Kdo se 

však na takovou cestu vydá, ten pozná skutečnosti, které mu byly před jeho zraky skryty. 

Tolerance je úkaz, který pomalu vymírá. Na její místo se dostává zášť a pomalu přebírá 

otěže dostavníku, který nás veze k močálům nejisté budoucnosti. Táhnou ho však lidé, 

protože zášť nikdy nebude mít svou stáj a koně, které by v jejich rukách rychle pošli hlady. 

Josef Michálek 

mailto:lucie.pleskova@materska-centra.cz
https://docs.google.com/a/matape.cz/forms/d/1hWZVFxt_ElIjDfVezCFgSc3yTH8AM3t5UUhl9NX_Mrk/viewform?c=0&w=1
http://www.facebook.com/album.php?profile=1&id=20531316728
http://www.facebook.com/sit.materskych.center

