Nabídka seminářů zaměřených na vedení MC
Know-how MC včetně svépomocných skupin
lektorka Mgr. Rut Kolínská
Síť pro rodinu, z.s. je nositelkou know-how mateřských center v České republice. Know-how MC se
za čtvrtstoletí existence center v naší republice postupně rozvíjelo a každé členské centrum má právo
stavět na něm svoji práci i spolupráci s dalšími organizacemi. Na semináři bude představeno v celé
šíři se všemi možnostmi jeho využití v činnosti MC, při prosazování zájmů rodiny a posilování hodnoty
rodiny.

Rovné příležitosti v péči o dítě a o domácnost i na pracovním trhu
lektorka Mgr. Rut Kolínská
Genderová problematika bývá většinou pojímaná obecně jako problematika mužů a žen, bez specifik,
která nastávají s rodičovstvím. Seminář vedle prezentace podmínek, které nabízí trh práce pro sladění
rodiny a práce, reflektuje změny společenského postavení otců a matek s důrazem na potřeby dítěte.
Nabízí rovněž témata k posilování hodnot rodiny v mateřských centrech.
Mgr. Rut Kolínská
Přenesla myšlenku mateřských center do České republiky v roce 1992, založila
hnutí mateřských center v ČR a iniciovala vznik Sítě mateřských center (2002) –
dnes Síť pro rodinu. Know-how mateřských center adaptovala do českého prostředí
a postupně ho aktualizuje na základě rozšiřující se činnost MC. Prosadila zařazení
svépomocných skupin mezi metody sociální práce.
V roce 2002 byla jmenovaná do Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů,
kde působí dodnes. Je členkou Genderové expertní komory. Zaměřuje se
zejména na téma rovných příležitostí matek a otců v péči děti a domácnost.
Je nositelkou ceny Žena Evropy 2003. V roce ji ocenila švýcarská Schwabova
nadace za know-how mateřských center, která umožňují matkám seberealizaci a
nabízejí prevenci sociálního vyloučení, titulem Sociálně prospěšná podnikatelka.
V roce 2015 byla zařazena mezi 25 TOP žen Česka.

Jak správně a efektivně zvládnout personální agendu
lektorka Mgr. Veronika Motlová
Díky absolvování semináře budete mít přehled o vedení personálních spisů a dokumentů, vč.
pracovně-právního minima z pohledu zaměstnavatele, naučíte se správně definovat své potřeby
v oblasti lidských zdrojů, seznámíte se s personálními procesy a činnostmi, vč. náboru a výběru,
adaptace, hodnocení a odměňování, rozvoje a vzdělávání, prakticky si vyzkoušíte vedení pracovního
a hodnoticího pohovoru, vč. zpětné vazby a získáte odpovědi na své otázky z vlastní praxe a praktická
doporučení, jak se vyvarovat nejčastějších chyb.
Mgr. Veronika Motlová
Absolvovala magisterské studium oboru andragogika a personální řízení, různé
tréninky a kurzy v oblasti rozvoje měkkých, prezentačních a manažerských
dovedností a akreditovaný vzdělávací a tréninkový program pro kariérové
poradenství pod záštitou Oslo and Akershus University College of Applied
Sciences. V oblasti HR působí 18 let, od roku 2011 jako kariérová poradkyně. Při
své práci využívá své zkušenosti z firem Deloitte (taktéž z roční stáže v Kanadě) a
AXA Česká republika a Slovensko, kde působila 7 let jako vedoucí personálního
úseku. Je maminkou 7 leté Terezky.

Procesy strategického řízení a plánování
lektorka Ing. Mgr. Markéta Horáková
Strategické řízení je řízení zaměřené na dlouhodobé plánování a směřování organizace jako celku
nebo její části. Díky strategickému řízení a plánování můžeme zajistit, že se věci nedějí náhodně, ale
podle našich potřeb.
Na semináři se dozvíme, co je strategické řízení, jaké jsou fáze a procesy strategického řízení, co je
zásadní pro strategické řízení a co je výstupem strategického řízení.

Finanční řízení a fundraising
lektorka Ing. Mgr. Markéta Horáková
Finanční plánování a fundraising jsou efektivní nástroje zajišťování stabilního komplexu zdrojů pro
činnost a rozvoj organizace. Díky finančnímu řízení můžeme zjistit např., kolik peněz potřebujeme na
provoz a rozvoj organizace. Díky zvládnutí fundraisingu je nezisková organizace schopna opatřit si
potřebné finanční prostředky (sem patří např. i granty a dotační programy).
Na semináři se dozvíme jak získávat informace z účetnictví, jak sestavit rozpočet, jak sledovat cash
flow, důležitost kontroly plánu a skutečnosti, příčiny nesouladu a způsoby nápravy. Dále se dozvíte
několik způsobů, jak si finance obstarat.

Ing. Mgr. Markéta Horáková
Na Masarykově univerzitě v Brně na Ekonomicko-správní fakultě a na Mendelově
zemědělské a lesnické univerzitě v Brně vystudovala Ekonomiku a management.
Na Masarykově univerzitě v Brně na Právnické fakultě vystudovala obor Veřejná
správa.
Od roku 2009 se věnuje práci pro neziskový sektor. Založila mateřské centrum
v Lysicích a dosud je ve vedení této neziskové organizace. Pracuje jako
personalistka a projektová manažerka. Působí také jako zastupitelka a
předsedkyně komise pro rodinu a volný čas. V rámci své přednáškové a lektorské
činnosti se věnuje finanční gramotnosti, managementu neziskových organizací (to
zahrnuje především finanční řízení, strategické plánovaní, řízení lidských zdrojů),
pracovnímu právu a daňové problematice v oblasti příjmů fyzických osob.
Má čtyři děti.

Marketing, PR a média, komunikační dovednosti
lektorka Bc. Hana Šustrová
Na semináři se budeme věnovat základům marketingu neziskové organizace, základnímu zpracování
marketingového plánu a k čemu ho v centru potřebujeme. Další část bude věnována public relations,
co vše obnáší, jak co nejefektivněji a bezplatně ho v práci nastavit ke dlouhodobé spolupráci. Také si
řekneme několik rad k novinářům a médiím kolem nás. V poslední části se zaměříme na komunikační
dovednosti a několik triků, jak vhodně a účinně prezentovat svoje centrum a svůj záměr. Seminář
bude veden interaktivní formou, kdy si během šesti hodin účastníci osvojí teorii a na základě
získaných informací se pokusí sestavit sami návody, jak marketing a PR uplatnit ve svém centru co
nejúčinněji.
Bc. Hana Šustrová
Absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Marketingová komunikace na
Fakultě multimediálních komunikací a VOŠ publicistiky v Praze, obor Public
relations a reklama, při škole pracovala v Denících Bohemia jako redaktor, po škole
jako event manager v eventové agentuře BBA group, dále jako vedoucí marketingu
ve společnosti První Chodská. Při mateřské dovolené vedla Mateřské centrum Míša
v Č. Krumlově. V současnosti pracuje jako krajská koordinátorka v Síti pro rodinu
pro Jihočeský kraj a spolupracuje s RC Krumlík, kde v minulosti vedla kroužky
Muzikohrátky a Šikovné ručičky a momentálně se podílí na příměstských táborech.

Psychologie práce s rodinou
lektorka Ing. Mgr. Marie Nováková
Seminář je zaměřen na psychologii práce s rodinou z hlediska:








Porozumění sobě, jako poskytovateli služeb
Porozumění vztahům mezi rodiči a dětmi v jednotlivých obdobích vývoje dítěte
Rodiny jako místa, kde jsou předávány hodnoty života
Řešení a předcházení konfliktů v interpersonální a intrapersonální oblasti
Možnostem podpory rodiny z hlediska předávání zkušeností
Efektivní komunikaci s klienty
Předcházení negativního transgeneračního přenosu
Ing. Mgr. Marie Nováková
Po absolvování VŠCHT, studovala na UK Praha, kde si také doplnila pedagogické
vzdělání. Vystudovala obor Etická výchova, absolvovala lektorský kurz při UHK,
vystudovala Academii of coaching excellence, absolvovala doplňující akreditované
odborné kurzy v oblasti prevence, psychosociálních dovedností, práce s párem a
rodinou, výcvik terapie smíření v rodině pod vedením J. Prekop a výcvik systemické
práce s párem a rodinou ISZ.
Působí v oblasti podpory rodiny od roku 1992, věnuje se zejména partnerských
vztahům, rodičovským a výchovným kompetencím, systemické práci s párem a
rodinou. Vede odborné semináře, kurzy, poradenství, zaměřuje se na oblast
vztahů, výchovy, sladění rodinného a profesního života. V oblasti koučinku se
věnuje profesnímu i osobnostnímu rozvoji, práci s jednotlivci i týmy.
Založila s Rut Kolínskou první MC v Praze.

