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Úvod
Dostává se vám do rukou materiál, který shrnuje činnost Sítě MC v oblasti Public Relations za
první čtvrtletí roku 2014. Materiál jsme rozdělily na tři okruhy lobby, média a sociální sítě.
V lobby stručně uvádíme zajímavá jednání zástupkyň Sítě MC s představiteli státní správy,
komerčního a neziskového sektoru, přibližujeme události kolem kampaně a představujeme nová
partnerství navázaná v tomto období, vnější i vnitřní osvětu.
Část věnovanou médiím zahrnuje jednak vlastní publikační činnost Sítě MC včetně přehledu
tiskových zpráv Sítě MC vydaných v tomto období a jednak monitoring médií dle daných klíčových
oblastí.
Na závěr přibližujeme dopad změn strategie prezentace Sítě MC na facebookové stránce na obraz
Sítě MC v sociálních sítích.
Síť MC v období leden - březen 2014 realizuje následující projekty: Společnost přátelská rodině, Nové
zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě, TRUST (Transparent, Respected, sUstainable
SocieTy), TVRZ (Trvalé vzdělávání pro rozvoj a zachování konkurenceschopnosti), Motivace k růstu;
zároveň také probíhá celoroční kampaň Křídla a kořeny naší rodiny. Více na www.materska-centra.cz.

I. Lobby
Lobbování v podobě partnerského vyjednávání a spolupráce probíhá jak na celorepublikové úrovni,
tak i na krajské. V případě potřeby pomáhá Síť MC řešit i problémy jednotlivých MC na místní úrovni.
Rut Kolínská, členka Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a předsedkyně Výboru sladění
pracovního, soukromého a rodinného života (RVRP), zastupuje Síť MC na jednáních Stálé komise pro
rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PS PČR.

1. Institucionální prosazování zájmů rodiny a rovných příležitostí

Výbor sladění pracovního, soukromého a rodinného života (RVRP)
Vzhledem k výměně vlády jednání RVRP dosud neproběhlo. Došlo pouze k přípravě společného
setkání Výboru Sladění pracovního, soukromého a rodinného života a Výboru pro vyrovnané
zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích 10. 4. 2014.
Expertní skupina MPSV
Rut Kolínská byla jako genderová expertka jmenovaná do expertní skupiny MPSV v rámci projektu
optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR – 3x tříhodinové
setkání nad tvorbou strategie a individuální připomínkování.
Progress (program Evropské komise)
Rut Kolínská byla rovněž zapojena do projektu Progress, jehož součástí je také analýza možností
slaďování rodiny a práce v naší zemi – tříhodinové pracovní setkání k zadání analýzy.
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Projednávání zákona o péči o děti předškolního věku v dětské skupině
Vzhledem ke kontroverzním pohledům na zákon bylo třeba začít prosazovat podporu. Rut Kolínská
jednala na několika úrovních:





na MPSV s Kateřinou Jirkovou;
v PS PČR s poslankyněmi Radkou Maxovou a Věrou Kovářovou;
ve Stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny;
S Martinou Běťákovou z RC Dolní Jirčany – ohledně prezentace na semináři v PS PČR.

Po semináři v PS PČR věnovaném dětským skupinám, který se konal 4. 3. 2014, byla Rut Kolínská
vyzvaná k vystoupení na tiskové konferenci společně s paní poslankyní Maxovou a Kateřinou
Jirkovou, ředitelkou odboru sociální a rodinné politiky MPSV.
Zákon se konečně dostal do Poslanecké sněmovny PČR a 26. 3. proběhlo téměř tříhodinové jednání
o zákoně v PS PČR (1. čtení), které sledovala Rut Kolínská, v argumentacích zazněla povzbudivá
slova o "mateřských center, která pomáhají státu řešit nedostatek míst v MŠ“, a o „Síti mateřských
center, která je zaštiťuje".

Soutěž Obec přátelská rodině
Proběhlo vyhodnocení soutěžních formulářů, na hodnocení se podílely za Síť MC: Petra Benešová,
Jiřina Chlebovská, Irena Macháčková, Linda Pačesová, Petra Radová, Martina Smejkalová.
24. března 2014 zastupovala Rut Kolínská Síť MC jako jednu z vyhlašujících organizací v dotační
komisi MPSV pro poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny a
podílela se na vyhodnocení soutěže Obec přátelská rodině.

Záštita MPSV – paní ministryně – soutěži Společnost přátelská rodině
Na základě žádosti Sítě mateřských center paní ministryně Michaela Marksová potvrdila záštitu
letošnímu ročníku soutěže Společnost přátelská rodině.

Síť mateřských center o.s. a rovné příležitosti žen a mužů - přehled činnosti pro
Zprávu o rovnosti žen a mužů v ČR
V březnu 2014 Síť mateřských center zpracovala přehledný dokument monitorující její činnosti
v období 2009-2013 a v roce 2013 v oblasti rovných příležitostí žen a mužů jako podkladový materiál
pro Zprávu o rovnosti žen a mužů. Najdete zde informace o projektech a publikacích Sítě MC
věnujících se genderové problematice a mnoho dalšího. Přehled je ke stažení zde.

2. Celoroční kampaň Křídla a kořeny naší rodiny

Síť mateřských center vyhlásila celoroční kampaň Křídla kořeny naší rodiny jako příspěvek k 20.
výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Posláním kampaně je otevřít prostor pro
veřejnou diskusi a síťování stěžejních odborníků a dalších aktérů v oblasti rodinné problematiky
(napříč státním, neziskovým i ziskových sektorem) včetně zapojení rodin samotných.
Kampaň bude probíhat především ve spolupráci s jednotlivými mateřskými centry po celý rok na
různých místech republiky.
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Nové webové stránky kampaně
Na podporu PR a sdílení informací v rámci kampaně byly vytvořeny speciální webové stránky
www.kridla-koreny.cz, které přehledně informují širokou veřejnost o nejnovějším dění kolem kampaně
Sítě MC. Najdete zde nejen všechny důležité informace o historii kampaně, o jejích hlavních cílech,
ale i přehled všech účastníků včetně kalendáře akcí se všemi důležitými termíny a podrobného popisu
akcí všech účastníků, a mnoho dalšího.

Partnerství kampaně
V prvních měsících kampaně se podařilo uzavřít celou řadu nových partnerství, konkrétně s organizací
Mezi námi, o.p.s., společností www.scio.cz či platformou Business Leaders Forum, ale také navázat
na již tradiční partnerství jako např. s iniciativou pořádající Národní týden manželství. Mediálními
partnery kampaně se stal měsíčník MÁMA a já a portál pro rodiče AZRodina.cz. Kampaň dále
podporují osobnosti jako Rostya Gordon-Smith či Alena Vávrová. Záštitu nad celoroční kampaní
převzal Zlínský kraj, na celorepublikové úrovni je v jednání záštita Stále komise pro rodinu a rovné
příležitosti PSP ČR. Přehled všech potvrzených partnerů kampaně najdete zde.
Prezentace kampaně
 SozialMarie – Síť MC využila příležitosti a podala projekt kampaně Křídla a kořeny naší
rodiny do mezinárodní soutěže, projekt získal druhé místo v hlasování publika mezi projekty z
ČR.
 Roll-up – pro místní prezentaci na jednotlivých akcích Sítě MC poslouží 2 nové roll-upy
vytvořené přímo pro kampaň.

3. Partnerská spolupráce

Partnerství s Business Leaders Forum (BLF)
Síť mateřských center se k 1. 1. 2014 stala členem platformy Business Leaders Forum, která sdružuje
společensky odpovědné firmy. Cílem je sdílení know-how v oblasti péče o zaměstnance, komunity,
v nichž společnosti působí, ale též rozvíjení znalostí a dobrých praxí v oblasti péče o životní prostředí
a rozvoj etického způsobu podnikání. Platforma vytváří prostor pro setkávání leaderů českého
byznysu, podporuje spolupráci soukromého sektoru a univerzit a realizuje projekt vzájemně podpory
žen Lean In.
V rámci projektu Společnost přátelská rodině informuje BLF své členy o soutěži a dalších aktivitách
Sítě MC (na webu, v newsletterech pro členy, na pravidelných setkáních se členy). Třem krajským
koordinátorkám umožnil bezplatnou účast na Lean In klubech (Vysočina, Královéhradecký a
Jihomoravský kraj). 26. února se Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC, zúčastnila prvního ze série CSR
Clubů v roce 2014, které se budou věnovat celému spektru témat souvisejících se CSR a Human
Resources. Na únorovém CSR klubu Rut Kolínská cca 60 zástupcům a zástupkyním byznys sféry
prezentovala činnost Sítě MC s akcentem zejména na projekt Společnost přátelská rodině a kampaň
Křídla a kořeny naší rodiny.
www.blf.cz
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Kulaté stoly se zaměstnavateli
Síť mateřských center o.s. uspořádala 10. února 2014 společně s organizací Vodafone Czech
Republic již druhý kulatý stůl se zaměstnavateli. Tématem setkání odbornic v oblasti personalistiky
a komunikace byla propagace diverzitních témat dovnitř firmy a získávání top managementu pro jejich
podporu. Kolem kulatého stolu se sešly personalistky firem: Česká spořitelna, Direct Parcel
Distribution CZ, Plzeňský Prazdroj, Siemens, Škoda Auto, Tchibo Praha, Vodafone Czech Republic,
Zentiva Group, a představitelka Sítě MC.
Další dvě setkání se uskuteční v České spořitelně a ve společnosti Siemens. Na programu bude age
management včetně práce s generací Y, tedy věkovou skupinou 30-, a firemní péče o děti.
Koordinace kulatých stolů zůstává i nadále v péči týmu projektu Společnost přátelská rodině – tedy
pod záštitou Sítě MC a ve spolupráci s jednotlivými firmami. Síť MC má díky koordinaci kulatých stolů
se zaměstnavateli možnost prohlubovat spolupráce s vyjmenovanými firmami, šířit povědomí o hnutí
mateřských center, budovat značky Sítě MC, a v neposlední řadě tak propojovat neziskový sektoru
s byznys sektorem. Více na: www.familyfriendly.cz.
Mentoring Rut Kolínské v rámci Equal Pay Day
Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center, se stala mentorkou 5. ročníku Equal Pay Day –
Den rovnosti platů, který se bude konat 25. 4. 2014. Akci pořádá nezisková organizace Business and
Professional Women (BLW). Jedná se o celosvětovou akci, která má za cíl upozornit na rozdíly platů
žen a mužů, které se liší ve všech zemích EU. Cílem akce je vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami
rozdílů v platech a poradit se, jak si můžeme vzájemně pomoci být v této oblasti úspěšnější.
http://www.equalpayday.cz/paty-rocnik-equal-pay-day-v-cr-2014/mentorky/rut-kolinska/

4.

Prezentace a osvěta

Úterní dopis
Síť mateřských center zasílá svým členským mateřským centrům pravidelný elektronický newsletter,
který informuje o celé řadě oblastí a poskytuje novinky nejen o činnosti, projektech a kampaních Sítě
MC, ale také zprostředkovává důležité změny v české legislativě, nabídky vzdělávání, a představuje
nejrůznější příklady dobré praxe.
Úterní dopisy jsou ke stažení zde (v interní sekci pouze pro členy).

Profesní kvalifikace
Síť mateřských center je od 21. 8. 2013 oprávněna provádět zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro
děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M). V prvním čtvrtletí tohoto roku Síť MC
udělila akreditaci sedmi uchazečkám z celkového počtu 15 osob od zahájení v září 2013.
V rámci realizace profesní kvalifikace se podařilo Jiřině Chlebovské, manažerce krajských
koordinátorek Sítě MC a koordinátorce projektů Motivace růstu a Společnost přátelská rodině, navázat
spolupráci s Mgr. Ilonou Šimarovou, oblastní ředitelkou Národního ústavu pro vzdělávání (pod
Svazem průmyslu a dopravy ČR). O konkrétních výsledcích spolupráce vás budeme v nejbližší době
informovat.

5

Public Relations Sítě mateřských center I. – III. 2014
Zpracovala: Lucie Nemešová (lobby a redakce Rut Kolínská)

II. Média
Oblast Media Relations dělíme na čtyři kapitoly: mediální partnerství, publikační činnost Sítě MC,
tiskové zprávy a monitoring. V časopisu MÁMA a já vyšly tři dvojstránkové články, vydaly jsme nové
číslo bulletinu Půl na půl, rozeslaly jsme celkem 7 tiskových zpráv a jedno tiskové prohlášení.
Reakce nejen na tiskové zprávy v médiích, jichž bylo v tomto období na čtyři desítky, pak najdete
v monitoringu médií, který mapuje nejen publicitu projektů Sítě MC a celoroční kampaně, ale i Sítě MC
a její činnosti obecně. Reakce mají nejčastěji podobu uveřejnění tiskové zprávy v originálním či
upraveném znění, můžeme však říct, že Síť MC je rovněž médii vnímaná jako expert v rodinné
problematice a obrací se na její zástupkyně nejen redaktoři z tištěných periodik, ale i rozhlasu či
televize.

1. Mediální partnerství

MÁMA a já
Síť MC dlouhodobě spolupracuje v rámci mediálního partnerství s časopisem MÁMA a já (od roku
2006), kde naplňujeme každý měsíc jednu dvojstránku. Na textech se většinou podílí autorsky Rut
Kolínská ve spolupráci s jednotlivými mateřskými centry a se zaměstnanci Sítě MC.
Leden: Když dítě pracuje s mámou
Únor: Křídla a kořeny naší rodiny Aneb spojme se pro rodinu
Březen: Ohromné maličkosti
Články si můžete otevřít či stáhnout zde.

Mediální partnerství projektu Společnost přátelská rodině s Wolters Kluwer
a jejich časopisem Práce a mzda
Mediálním partnerem projektu Společnost přátelská rodině se pro rok 2014 stalo nakladatelství
Wolters Kluwer a jejich časopis Práce a mzda. Časopis se zabývá veškerými otázkami
pracovněprávních vztahů, cca 80 % čtenářů jsou ženy. Je určený pro personalisty/ky a mzdové účetní.
Nakladatelství o soutěži informuje v časopise, na svém webu a v newsletterech.
http://www.mzdovapraxe.cz/
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2. Publikační činnost Sítě MC
Půl na půl 2014/18
V únoru 2014 vyšlo nové číslo bulletinu Půl na půl, který vydáváme nepravidelně. Aktuální číslo je
věnováno soutěži Společnost přátelská rodině, konkrétně loňskému „prvnímu“ ročníku s inovovanou
metodikou, kterou si celkem prošlo přes šest desítek hodnocených organizací.
V bulletinu se tak dočtete, které organizace v loňském roce získaly prestižní ocenění Společnost
přátelská rodině, a jaké k tomu měla porota důvody. Součástí bulletinu je rovněž anketa mezi
oceněnými firmami na téma opatření umožňující slaďování rodinného a pracovního života a k rovným
příležitostem. V bulletinu jsou také představeny tři ženy, zástupkyně oceněných organizací, které se
při zavádění nejrůznějších opatření ocitly „mezi paragrafy, rozumem a citem“. Zmíněn je také vztah
nového prezidia Sítě MC ke kampani a soutěži Společnost přátelská rodině.
Bulletin může stáhnout zde.

3. Tiskové zprávy

6. 1. 2014 Křídla a kořeny naší rodiny – tisková zpráva k vyhlášení celoroční kampaně Sítě MC
7. 1. 2014 Síť mateřských center v Libeckém kraji pomůže rodičům malých dětí vrátit se na trh
práce – tisková zpráva k zahájení rekvalifikačního kurzu Péče o děti od 0 do 10 let
23. 1. 2014 Neziskové organizace na Vysočině posílily svoji profesionalitu – tisková zpráva
k ukončení projektu TVRZ
31. 1. 2014 Společnost přátelská rodině hledá nové členy – tisková zpráva k vyhlášení nového
ročníku soutěže SPR na celorepublikové úrovni a v šesti krajích (HKK, MSK, OLK, PLK, ULK, VYS)
6. 2. 2014 www.kridla-koreny.cz – tisková zpráva k spuštění nových webových stránek celoroční
kampaně Křídla a kořeny naší rodiny
10. 2. 2014 Různorodý pracovní tým přináší firmám mnoho výhod – tisková zpráva ke kulatému
stolu se zaměstanvateli
6. 3. 2014 Ne/rovné příležitosti matek a otců v péči o děti a domácnost – tisková zpráva
k dotazníkovému šetření o rovných příležitostech
27. 3. 2014 Tiskové prohlášení k postoupení do druhého čtení vládního návrhu zákona o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Všechny tiskové zprávy Sítě MC jsou ke stažení zde.

7

Public Relations Sítě mateřských center I. – III. 2014
Zpracovala: Lucie Nemešová (lobby a redakce Rut Kolínská)

4. Monitoring médií

Síť MC

Název: Síť mateřských center houstne. Maminky v regionu jsou aktivní (článek)
Kdy zveřejněno: 13. 1. 2014
Kde zveřejněno: Hodonínský deník
Obsah: MC v JHM
Zdroj: http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/sit-materskych-center-houstne-maminky-v-regionujsou-aktivni-20140113.html

Název: Dětské skupiny by mohly rychle vyřešit nedostatek míst v mateřských školách (článek)
Kdy zveřejněno: 4. 3. 2014
Kde zveřejněno: Český rozhlas – Radiožurnál – Zprávy
Obsah: Návrh zákona o dětských skupinách
Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/detske-skupiny-by-mohly-rychle-vyresitnedostatek-mist-v-materskych-skolach--1322537

Název: Regionální setkání mateřských center v Mostě (Aktuálně)
Kdy zveřejněno: 4. 3. 2014
Kde zveřejněno: e-region.cz
Obsah: Regionální setkání MC - ULK
Zdroj: http://www.e-region.cz/aktualne/clanek-2905-Regionalni-setkani-materskych-centerv%C2%A0Moste.aspx

Kampaň Křídla a kořeny naší rodiny

Název: Křídla a kořeny naší rodiny (TZ)
Kdy zveřejněno: 10. 1. 2014
Kde zveřejněno: Noviny – Dobrá média
Obsah: Vyhlášení celoroční kampaně Křídla a kořeny naší rodiny na Tři krále
Zdroj: http://noviny.dobramedia.cz/kridla-a-koreny-nasi-rodiny/
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Zpracovala: Lucie Nemešová (lobby a redakce Rut Kolínská)
Název: Křídla a kořeny naší rodiny (TZ)
Kdy zveřejněno: 10. 1. 2014
Kde zveřejněno: Business Leaders Forum
Obsah: Vyhlášení celoroční kampaně Křídla a kořeny naší rodiny na Tři krále
Zdroj: http://www.csr-online.cz/2014/01/13/kridla-a-koreny-nasi-rodiny/ plus na FB: CSR-ONLINE.CZ

Název: Křídla a kořeny naší rodiny aneb Spojme se pro rodinu (článek)
Kdy zveřejněno: únor 2014
Kde zveřejněno: MÁMA a já
Obsah: Vyhlášení celoroční kampaně Křídla a kořeny naší rodiny
Zdroj:
http://media1.webgarden.name/files/media1:52f137f3e7a99.pdf.upl/Kridla_a_koreny_nasi_rodiny_unor
14_1.pdf
http://media1.webgarden.name/files/media1:52f1381c62532.pdf.upl/Kridla_a_koreny_nasi_rodiny_uno
r14_2.pdf

Název: Kampaň Křídla a kořeny naší rodiny má nové webové stránky (TZ)
Kdy zveřejněno: 7. 2. 2014
Kde zveřejněno: Noviny – Dobrá média
Obsah: Spuštění nových webových stránek kampaně
Zdroj:
http://noviny.dobramedia.cz/kampan-kridla-a-koreny-nasi-rodiny-ma-nove-webove-stranky/

Název: Byly spuštěny internetové stránky celoroční kampaně Křídla a kořeny naší rodiny (TZ)
Kdy zveřejněno: 10. 2. 2014
Kde zveřejněno: Křesťan Dnes
Obsah: Spuštění nových webových stránek kampaně
Zdroj:
http://www.krestandnes.cz/article/byly-spusteny-internetove-stranky-celorocni-kampane-kridla-akoreny-nasi-rodiny/22970.htm

Název: Prosím volte a přidejte se k této akci (výzva)
Kdy zveřejněno: 10. 2. 2014
Kde zveřejněno: LinkedIn
Obsah: Spuštění nových webových stránek kampaně + SozialMarie 2014
Zdroj: http://www.linkedin.com/groups/Pros%C3%ADm-volte-p%C5%99idejte-se-k5073010.S.5838372279725105153?qid=192bebde-0813-4a8e-b7a036acc5493ecd&trk=groups_most_popular-0-b-ttl&goback=%2Egmp_5073010
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Zpracovala: Lucie Nemešová (lobby a redakce Rut Kolínská)
Název: Kořeny a křídla (rozhovor s Rut Kolínskou)
Kdy zveřejněno: 15. 2. 2014
Kde zveřejněno: Český rozhlas – Radiožurnál – Křesťanský týdeník
Obsah: Celoroční kampaň Křídla a kořeny naší rodiny
Zdroj: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3067192 (čas 15:11)

Název: Ohromné maličkosti (článek)
Kdy zveřejněno: březen 2014
Kde zveřejněno: MÁMA a já
Obsah: Národní týden manželství
Zdroj:
http://media1.webgarden.name/files/media1:531865177bbc6.pdf.upl/Ohromne_malickosti_brezen14_1
.pdf
http://media0.webgarden.name/files/media0:531865318189f.pdf.upl/Ohromne_malickosti_brezen14_2
.pdf

Název: K 20. výročí Mezinárodního roku rodiny se v Turnově uskuteční kampaň Křídla a kořeny
naší rodiny (TZ CPR Náruč)
Kdy zveřejněno: 4. 3. 2014
Kde zveřejněno: Město Turnov – oficiální stránky města
Obsah: Celoroční kampaň
Zdroj: http://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/k-20-vyroci-mezinarodniho-rokurodiny-se-v-turnove-uskutecni-kampan-kridla-a-koreny-nasi-rodiny.html

Název: Kampaň Křídla a kořeny naší rodiny (TZ CPR Náruč)
Kdy zveřejněno: 6. 3. 2014
Kde zveřejněno: Turnovskovakci.cz
Obsah: Celoroční kampaň
Zdroj: http://turnovskovakci.cz/view.php?cisloclanku=2014030008

Název: Ne/rovné příležitosti matek a otců? (TZ)
Kdy zveřejněno: 6. 3. 2014
Kde zveřejněno: People Management Forum
Obsah: Rozsáhlé dotazníkové šetření na téma rovných příležitostí v péči o děti a domácnost
Zdroj: http://www.peoplemanagementforum.cz/cs/aktuality/ne-rovne-prilezitosti-matek-a-otcu/
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Zpracovala: Lucie Nemešová (lobby a redakce Rut Kolínská)
Název: Ne/rovné příležitosti matek a otců v péči o děti a domácnost (TZ)
Kdy zveřejněno: 6. 3. 2014
Kde zveřejněno: AZRodina.cz
Obsah: Rozsáhlé dotazníkové šetření na téma rovných příležitostí v péči o děti a domácnost
Zdroj: http://www.azrodina.cz/5219-nerovne-prilezitosti-matek-a-otcu-v-peci-o-deti-a-domacnost

Název: Ne/rovné příležitosti matek a otců v péči o děti a domácnost (TZ)
Kdy zveřejněno: 6. 3. 2014
Kde zveřejněno: ANNA KK o.s.
Obsah: Rozsáhlé dotazníkové šetření na téma rovných příležitostí v péči o děti a domácnost
Zdroj: http://www.annakk.cz/cz/aktuality/ne-rovne-prilezitosti-matek-a-otcu-v-peci-o-deti-a-domacnost172

Název: Skauti v Turnově účastníci projektu Křídla a kořeny naší rodiny (Novinky)
Kdy zveřejněno: 17. 3. 2014
Kde zveřejněno: Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Štika“ Turnov
Obsah: Celoroční kampaň
Zdroj: http://scouting.turnov.org/planujeme/skauti-v-turnove-ucastnici-projektu-kridla-a-koreny-nasirodiny

Název: Mateřské centrum Archa 777 – Křídla a kořeny (Informace)
Kdy zveřejněno: 21. 3. 2014
Kde zveřejněno: Město Jirkov – oficiální stránky města
Obsah: Celoroční kampaň
Zdroj: http://www.jirkov.cz/mestsky-urad/cleneni-uradu/odbor-vnitrni-spravy-a-vztahu-kverejnosti/informace/

Společnost přátelská rodině

Název: Síť mateřských center je novým členem BLF (aktualita)
Kdy zveřejněno: 28. 1. 2014
Kde zveřejněno: Business Leaders Forum
Obsah: Síť MC je novým členem BLF
Zdroj: http://www.csr-online.cz/2014/01/28/sit-materskych-center-je-novym-clenem-blf/
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Zpracovala: Lucie Nemešová (lobby a redakce Rut Kolínská)
Název: Společnost přátelská rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: únor 2014
Kde zveřejněno: Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině – MSK kraj
Zdroj: http://www.podnikatelky.eu/detail.php?id=660

Název: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: únor 2014
Kde zveřejněno: www.rodinapolitika.cz
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině – JHM
Zdroj: http://www.branadocech.cz/cz/aktuality/1588.spolecnost-pratelska-rodine-krajske-kolo-souteze2014/

Název: Přihlaste se do dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: 3. 2. 2014
Kde zveřejněno: People Management Forum
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.peoplemanagementforum.cz/cs/aktuality/prihlaste-se-do-dalsiho-rocniku-soutezespolecnost-pratelska-rodine/

Název: Společnost přátelská rodině hledá nové členy (TZ)
Kdy zveřejněno: 3. 2. 2014
Kde zveřejněno: ECONNECT
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2397095&s=t&f=v

Název: Společnost přátelská rodině hledá nové členy (TZ)
Kdy zveřejněno: 3. 2. 2014
Kde zveřejněno: Svět neziskovek, 2/2014, str. 5-6
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2397095&s=t&f=v
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Zpracovala: Lucie Nemešová (lobby a redakce Rut Kolínská)
Název: Síť mateřských center vyhlašuje soutěž Společnost přátelská rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: 4. 2. 2014
Kde zveřejněno: Křesťan Dnes
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.krestandnes.cz/article/sit-materskych-center-vyhlasuje-soutez-spolecnost-pratelskarodine/22966.htm

Název: Firmy se mohou hlásit do Soutěže Společnost přátelská rodině. Loni uspěly Zentiva i
Linet (článek)
Kdy zveřejněno: 4. 2. 2014
Kde zveřejněno: Finanční noviny – Ihned.cz
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině a informace o oceněných
v minulém ročníku
Zdroj: http://byznys.ihned.cz/c1-61656610-firmy-se-mohou-hlasit-do-souteze-spolecnost-pratelskarodine-loni-uspely-zentiva-i-linet

Název: Společnost přátelská rodině hledá nové členy (TZ)
Kdy zveřejněno: 9. 2. 2014
Kde zveřejněno: Business Leaders Forum
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.csr-online.cz/2014/02/09/spolecnost-pratelska-rodine-hleda-nove-cleny/

Název: Organizace a firmy se mohou hlásit do soutěže o společnost přátelská rodině (TZ)
Kdy zveřejněno: 11. 2. 2014
Kde zveřejněno: Krajský úřad Olomouckého kraje
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině – OLK kraj
Zdroj: http://www.kr-olomoucky.cz/organizace-a-firmy-se-mohou-hlasit-do-souteze-o-spolecnostpratelskou-rodine-aktuality-2715.html

Název: Různorodý pracovní tým přináší firmám mnoho výhod (TZ)
Kdy zveřejněno: 17. 2. 2014
Kde zveřejněno: People Management Forum
Obsah: Kulatý stůl se zaměstnavateli k diverzitním opatřením dovnitř firmy
Zdroj: http://www.peoplemanagementforum.cz/cs/aktuality/ruznorody-pracovni-tym-prinasi-firmammnoho-vyhod/
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Public Relations Sítě mateřských center I. – III. 2014
Zpracovala: Lucie Nemešová (lobby a redakce Rut Kolínská)
Název: Mateřská centra: Různorodý pracovní tým přináší firmám mnoho výhod (TZ)
Kdy zveřejněno: 18. 2. 2014
Kde zveřejněno: personalista.com
Obsah: Kulatý stůl se zaměstnavateli k diverzitním opatřením dovnitř firmy
Zdroj: http://www.personalista.com/zpravy/materska-centraruznorody-pracovni-tym-prinasi-firmammnoho-vyhod.html

Název: Různorodý pracovní tým přináší firmám mnoho výhod (TZ)
Kdy zveřejněno: 17. 2. 2014
Kde zveřejněno: HR News
Obsah: Kulatý stůl se zaměstnavateli k diverzitním opatřením dovnitř firmy
Zdroj: http://www.hrnews.cz/tiskove-zpravy/ruznorody-pracovni-tym-prinasi-firmam-mnoho-vyhod-id2065870

Název: Soutěž Společnost přátelská rodině hledá nové členy (TZ)
Kdy zveřejněno: 18. 2. 2014
Kde zveřejněno: Novinky.cz
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině – PLK
Zdroj: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/2058-22820-soutez-spolecnostpratelska-rodine-hleda-nove-cleny.html

Název: Soutěž Společnost přátelská rodině v Moravskoslezském kraji (TZ)
Kdy zveřejněno: 18. 2. 2014
Kde zveřejněno: Hodslavice – oficiální stránky obce
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině – MSK
Zdroj: http://www.hodslavice.cz/aktuality/491-soutez-spolecnost-pratelska-rodine-vmoravskoslezskem-kraji/s%C3%AD%C5%A5+mate%C5%99sk%C3%BDch+center

Název: Společnost přátelská rodině hledá nové členy (TZ)
Kdy zveřejněno: 21. 2. 2014
Kde zveřejněno: SocialniDialog.cz a elektronický bulletin SP Info 3/2014
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině – kraj VYS
Zdroj: http://www.socialnidialog.cz/socialni-dialog/socialni-dialog/spolecnost-pratelska-rodine-hledanove-cleny
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2014_03_03.pdf (Soutěž Společnost přátelská rodině, str. 3)

14

Public Relations Sítě mateřských center I. – III. 2014
Zpracovala: Lucie Nemešová (lobby a redakce Rut Kolínská)
Název: Soutěž Společnost přátelská rodině otevírá nový ročník (Doporučujeme)
Kdy zveřejněno: březen 2014
Kde zveřejněno: Práce a mzda
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině
Zdroj: tištěný měsíčník, str. 41

Název: Společnost přátelská rodině – krajské kolo soutěže 2014 (TZ)
Kdy zveřejněno: březen 2014
Kde zveřejněno: server Brána do Čech
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině – ÚSK
Zdroj: http://www.branadocech.cz/cz/aktuality/1588.spolecnost-pratelska-rodine-krajske-kolo-souteze2014/

Název: Soutěž Společnost přátelská rodině – nový ročník (TZ)
Kdy zveřejněno: 11. 3. 2014
Kde zveřejněno: Mzdová praxe a Newsletter portálu Mzdová praxe (14. 3. 2014)
Obsah: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Společnost přátelská rodině
Zdroj: http://www.mzdovapraxe.cz/novinky/detail/7564-soutez-spolecnost-pratelska-rodine-novyrocnik/
http://www.mzdovapraxe.cz/newsletter/?id=1699&ref=newsletter

Projekt Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě

Název: Síť mateřských center v LK pomůže rodičům malých dětí vrátit se na trh práce (TZ)
Kdy zveřejněno: 10. 1. 2014
Kde zveřejněno: Krajský úřad Libereckého kraje
Obsah: Zahájení rekvalifikačního kurzu Péče o děti ve věku od 0 do 10 let v Jablonci n. Nisou
Zdroj: http://www.kraj-lbc.cz/Sit-materskych-center-v-LK-pomuze-rodicum-malych-deti-vratit-se-na-trhprace-n221455.htm
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Projekt TVRZ

Název: Tříletý projekt TVRZ - Trvalé vzdělávání pro rozvoj a zachování konkurenceschopnosti
(TZ)
Kdy zveřejněno: 23. 1. 2014
Kde zveřejněno: KOUS Vysočina
Obsah: Ukončení a výsledky projektu TVRZ
Zdroj: http://www.kous.cz/trilety-projekt-tvrz-trvale-vzdelavani-pro-rozvoj-a-zachovanikonkurenceschopnosti/d-1266/p1=60

Název: Tříletý projekt TVRZ - Trvalé vzdělávání pro rozvoj a zachování konkurenceschopnosti
(TZ)
Kdy zveřejněno: leden 2014
Kde zveřejněno: REMIX - Regionální mix informací
Obsah: Ukončení a výsledky projektu TVRZ
Zdroj: http://remix.nicm.cz/neziskove-organizace-na-vysocine-posilily-svoji-profesionalitu/
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III. Sociální sítě

Síť mateřských center od nového roku změnila svou tvář na sociálních sítích a snaží se svoji stránku
na Facebooku více přiblížit svým „fanouškům“ a zároveň rozšířit jejich počty, a to především
tematickým rozšířením záběru příspěvků, ale i snahou o větší interakci se svými fanoušky
prostřednictvím diskuze nad nejrůznějšími tématy.
Aktuální počet fanoušků (Celkový počet označení stránky jako To se mi líbí) k 31. 3. 2014 je 671, od
1. 1. 2014 počet fanoušků vzrost o 10,3 % (65 fanoušků).
Celkový počet příspěvků Sítě MC za první čtvrtletí k 31. 3. 2014 je 33. Příspěvky byly nejrůznějšího
charakteru od prezentace činnosti Sítě MC, především pak aktivit projektů Společnost přátelská
rodině, TRUST a TVRZ, či celoroční kampaně, přes tipy na zajímavé odkazy (den štěstí, klidný
spánek, prokrastinace a mnoho dalšího) k příspěvkům s cílem vyvolat diskuzi nad tématy jako jsou
zařízení péče o děti a zákon o dětských skupinách, o rovných příležitostech žen a mužů v ČR,
o slaďování rodinného a pracovního života a s tím souvisejících podmínkách rodičovské dovolené, či
o dětech na pracovišti nebo dětech a nebezpečí moderních technologií.

Seznam příspěvků Sítě MC: Navštivte náš facebookový profil nebo čtěte níže
2014/03/29 "A všechny bych chtěla jeho jménem poprosit – buďte k sobě navzájem hodní a tolerantní,
učte toleranci k odlišnostem sebe i své děti, mějte je rádi a važte si každého dne, kdy je můžete
láskyplně obejmout." Sdílejme a vnímejme poslední přání.

2014/03/27 Moderní otcové bortí léta stanovené hranice - co bylo dříve exotické, je dnes normální.
Přiznám se, že nejspíš díky tomu, že můj táta studoval v USA, jsem ve svém dětství netušila, že jeho
chování je na tehdejší dobu nenormální. Jak tomu bylo u vás doma za vašeho mládí? A jak dnes - to
můžete sdílet v dotazníkovém šetření: https://docs.google.com/a/materskacentra.cz/forms/d/1owVdH2Rs72YmnSnr48dK8HpvyLwRiL961m3amozrtog/viewform. Děkujeme! Rut
ttp://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/331318-moderni-otcove-borti-leta-stanovene-hranice.html

2014/03/27 Co by tomu asi řekl Jan Amos Komenský? Zákon o "dětské skupině" poslala Poslanecká
sněmovna PČR po dvou a půl hodinové diskusi do druhého čtení. Proti jsou téměř výhradně
komunisté. Proč? Jedině mateřská škola připraví děti na další vzdělávání! Rodiče nejsou kompetentní
rozhodnout, jakou péči a vzdělávání děti potřebují?!

2014/03/24 Přijměte pozvání na mentoring na Equal Pay Day 25. 4. 2014 v Clarion Congress Hotel
Praha. Pojďme společně sdílet! Rut

2014/03/21 V Německu dnes slaví Equal Pay Day, u nás se chystá až na 25. 4.. Jedno však máme
společné - 22% rozdíl mezi odměňováním žen a mužů. S tlumočením "tvrdé reality" (neférové volné
soutěže)a cíle, kam chtějí dospět, se v Německu vypořádali kreativně a s humorem. Přidejme se!

2014/03/20 Slavme jaro a dejme prostor i mezinárodnímu dni štěstí. Co je pro nás štěstí?
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2014/03/20 Proč krátit rodičovskou? Proč nehledat jiné cesty? Posílání matek co nejdříve do
zaměstnání a dětí do kolektivních zařízení připomíná minulý režim. Co si myslíte o návrhu OECD vy?

2014/03/19 Je žena tvor rovnocenný muži? Veřejný obraz žena mne hned po ránu zaujal. Vnímáte to
také tak? Zajímal by nás názor žen i mužů, a sice je-li to tak přirozené a v pořádku, nebo má-li se s
tím něco dělat?

2014/03/18 Dobrých rad nikdy není dost!

2014/03/14 Klidný spánek, snadné dýchání, zdravé tělo - a jak spíte vy? http://www.denspanku.cz/

2014/03/12 Děti v práci rodičů? Patří dítě do zaměstnání? Berete je občas do svého zaměstnání? A
co na to váš zaměstnavatel a co vaši kolegové či kolegyně? Podělte se o své zkušenosti.

2014/03/11 Nové číslo bulletinu Půl na půl představuje oceněné organizace certifikátem Společnost
přátelská rodině. Znáte podobné organizace, které si oceněn zaslouží? Dejte nám vědět. Děkujeme!

2014/03/08 TGM: "Není otázky ženské, jako není otázky jen mužské: je otázka společnosti. Muž a
žena od samého počátku kulturního vývoje byli spolu a dovedli všecko dělat společně, byla vždy
vzájemnost — každá vnitřní změna ženy je změnou muže, muže také ženy. Je nesprávné muže a
ženy proti sobě stavět — společnost, národ, jsou miliony mužů a žen, miliony individuí vzájemně
spjatých v celek a proto musí býti všecka starost muže a ženy, aby tento celek byl organický." Kéž by
se nám to podařilo! Napůl záleží - milé ženy - na nás! Rut

2014/03/04 Dnešní diskuse vyzněla ve prospěch dětských skupin. Ale bohužel se stále péče o děti v
dětské skupině prezentuje jako hlídání. Podívejte se, jak jsou interpretované rozdíly mezi MŠ a DS.

2014/02/28 Projednávání zákona o službách péče o děti naráží na zásadní argument, že se v
mateřských centrech děti JEN hlídají, nedostává se jim vzdělávání jako v MŠ, že MC nemají
vzdělávací standardy. Jak to vidíte vy, kdo služby péče o děti nabízíte? Vskutku děti jen hlídáte?

2014/02/26 Informační portál pro rodiče AZrodina.cz se oficiálně připojuje k celoroční kampani Sítě
MC Křídla a kořeny naší rodiny. Jaké aktivity plánujete vy v rámci kampaně a jaký bude váš přípěvek k
20. výročí Mezinárodního roku rodiny? http://www.azrodina.cz/5134-odraz-v-ocich-radka-bangy-agipsycz-dekuje-rodicum-i-detem

2014/02/24 Děkujeme partnerské organizaci Ashoka za skvělé školení, stejně tak děkujeme všem
účastnicím, které se trpělivě a velmi aktivně podílely na školení metodiky SRS, která mateřským
centrům i další NNO pomůže najít cestu k transparentnosti.

2014/02/18 Tříletý projekt TVRZ (Trvalé vzdělávání pro rozvoj a zachování konkurenceschopnosti)
Sítě mateřských center o.s. končí a čísla sečtená na jeho samém konci si zaslouží obdiv. V průběhu
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tří let (od února 2011 do ledna 2014) bylo podpořeno 105 osob z toho 94 žen a 11 mužů, tedy o 7 více
než bylo plánováno. Lektoři a lektorky poskytli celkem 800 hodin kvalitní výuky, které proběhly v
různých koutech Kraje Vysočina: v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově, Radešínské Svratce a
Třebíči, aby se vzdělávání dostalo co nejblíže zájemcům. Odborný tým vytvořil pro účastníky nejen
vzdělávací program Management a udržitelnost NNO, ale i metodickou příručku k vzdělávacímu
programu včetně interaktivního DVD.

2014/02/17 Milí fanoušci Sítě MC, facebook v nedávné době změnil pravidla zobrazování novinek na
zdi, pokud chcete i nadále sledovat náš obsah a dostávat od nás novinky, máme pro vás pár tipů, jak
na to: 1) Můžete kliknout na naší stránce na tlačítko "přihlásit odběr". 2) Můžete rozkliknout tlačítko
"líbí se mi" a poté z menu zvolit "dostávat notifikace". 3) Můžete také změnit nastavení v tomto menu z
"dostávat důležité aktualizace" na "dostávat všechny aktualizace". Nezapomeňte mít zaškrtnuté
"zobrazit ve vybraných příspěvcích"! Děkujeme za dosavadní důvěru!

2014/02/11 Zveme na seminář ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍCH – 20. 2. 2014 od 10:00 do 15:00 Účastníci/ce získají základní přehled o účetnictví
neziskové organizace, daňových povinnostech, vyúčtování grantů a sestavení daňového přiznání Více
na: http://www.materskacentra.cz/download.php?FNAME=1390945027.upl&ANAME=20140220_SitMC_Pozvanka_Ucetnictvi.
pdf

2014/02/08 Úvodní fotka uživatele Síť mateřských center o.s.

2014/02/08 Už jste zavítali na web kampaně Křídla a kořeny naší rodiny? Můžete mám též dát hlas
na:
http://www.sozialmarie.org/projekty/kidla_a_koeny_nasi_rodiny.3563.html?module=38&mywbContent
TypeCtrlAction=Item&mywbContentType_id=1 Díky moc všem kdo tak už učinili i těm, kdo tak ještě
učiní

2014/02/06 Zpravodajský server ihned.cz vyzývá firmy, aby se hlásily do dalšího ročníku úspěšné
soutěže Společnost přátelská rodině.
http://byznys.ihned.cz/?article[comment][ukaz_vsechny]=1&article[comment][art_id]=61656610&p=02
0000_d&article[id]=61656610#comm

2014/02/05 Pro ty z vás, kdo zavítáte do Liberce, doporučujeme zde od 4.2. do 17.3. výstavu na téma
Sladění pracovního a rodinného života v neziskovách. Síť MC zde bude prezentovat práci svých
členských center. Krajská koordinátorka se 5.2. bude aktivně podílet na panelové diskusi. Je podle
vás reálné s malými dětmi sladit práci s rodinou? Více
http://www.annolk.cz/soubory/tydny2014/letak_unor_2014-a4-vystava.pdf

2014/01/29 Prosíme o váš hlas našemu projektu - děkujeme!
http://www.sozialmarie.org/projekty/kidla_a_koeny_nasi_rodiny.3563.html?module=38&mywbContent
TypeCtrlAction=Item&mywbContentType_id=1 1. Vpravo vedle názvu Křídla a kořena naší rodiny je
tlačítko Moje volba – klikněte. 2. Budou po vás chtít zadat vaši emailovou adresu 3. Obdržíte email s
odkazem, kliknutím na odkaz potvrdíte svou emailovou adresu a obdržíte kód. 4. Kód musíte opsat. 5.
Po správném opsání je hlas platný.
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2014/01/28 Pokusme se společně vrátit hodnoty rodiny do centra pozornosti společnosti a politického
rozhodování. Ostatně co cennějšího společnost má? Více informací najdete: http://www.materskacentra.cz/kampan/

2014/01/24 Současné technologie nám umožňují snadno a rychle dokumentovat pomíjivé chvíle z
rodinného života, zdánlivě neškodné záběry pak rychle kolují virtuálním světem, víme však, kam až se
dostávají? Neměli bychom snímky uchovávat pouze v intimitě rodinného společenství?

2014/01/22 Odpovídá výsledek výzkumu vašim představám a vaší domácí realitě?

2014/01/20 Síť mateřských center vyslala „do světa“ už 12 chův, které získaly osvědčení o profesní
kvalifikaci. Je to málo? Máte možnost získat osvědčení. Jak? Potřebné informace získáte na:
http://www.materska-centra.cz/sit-mc-v-cr/profesni-kvalifikace/. Zájemců poskytujeme i osobní
konzultace.

2014/01/17 „Už jsem z toho náročného učení usnula, a to bude někdo tvrdit, že v dětských skupinách
jen hlídají děti.“

2014/01/15 Začínají zápisy do škol. Vybíráte školu? Co považujete za nejdůležitější? Je dost dobrých
škol?

2014/01/13 Začátek nového roku nabízí změnit přístup k povinnostem - neodkládejme své šance.

2014/01/10 Poslední semináře v projektu TVRZ - děkujeme lektorům, děkujeme zúčastněným a
přejeme dobré vykročení s novými dovednostmi.

2014/01/07 Síť mateřských center se připojuje k výzvě OSN a vyhlašuje celoroční kampaň na posílení
hodnot rodiny. Přidejte se - spojme se pro rodinu!
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