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Milí přátelé v mateřských centrech,  
 
padesátileté výročí okupace Československa sovětskou armádou vybízí k zamyšlení o svobodě, 
kterou dnes přijímáme jako samozřejmost.  Mnozí si nedovedou život v porobení představit, 
někteří ho zpochybňují a značná část mladé generace vůbec netuší, co se 21. 8. 1968 odehrálo 
a jaké následky okupace měla. Záleží na nás všech, jak se dokážeme s historickými mezníky 
v naší minulosti vyrovnat a přijmout je jako výzvu pro dnešní život.  
 
Nebojme se s dětmi otevřeně hovořit a seznamovat je s minulostí, veďme je ke svobodnému 
rozhodování v drobnostech, ke svobodě, která nepodléhá davovému tlaku 

Rut    
  

	

Víte, že... 
 

	

RC Radovánek v Heřmanově Městci (Pardubický kraj) nabízí centrůmvolná místa na 4 denním 
kurzu o výchově pro rodiče a pedagogy RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN? 

Termíny konání kurzu: 8. – 9. 9. a 22. – 23. 9. 2018. Kurz vedou zkušení lektoři organizace 
Respektovat a být respektován z.s. a díky podpoře společnosti energeia o.p.s. je celý kurz za 
příznivou cenu 1.800,- Kč.. Informace a přihlášky zájemci naleznou 
na www.rcradovanek.cznebo na facebooku. 

	

Ptáte se 
 

	

KDY BUDE ZVEŘEJNĚNÁ METODIKA PROGRAMU RODINA NA MPSV? 

Dle sdělení, které jsme dostali 21. 8. 2018, by metodika měla spatřit světlo světa zítra, tedy 
v pátek 24. 8. Máte-li zájem, pak sledujte portál MPSV. 

	

Vzdělávání 
 



	

METODIKOU DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA KROK ZA KROKEM – seminář 11. 9. 
2018, PRAHA 
 
Plánujete podat projekt do dotačního programu Rodina na MPSV?  
Pak určitě využijte naší nabídky na seminář, který vás provede metodikou, tvorbou rozpočtu 
a nabídne vám několik praktických příkladů již realizovaných projektů. Inspirovat se svými 
projekty mohou i účastníci semináře vzájemně. Máte-li již koncept svého projektu připravený, 
můžete ho s námi na konci semináře osobně zkonzultovat. 
 
Problematikou vás provede Rut Kolínská, Lenka Šebelová a Petra Horáková. 
 
Přihlášky na seminář přijímáme do 5. 9.2018prostřednictvím přihlašovacího formuláře ZDE. 
Více informací k semináři se dozvíte v pozvánce. 
  
 
 
INTERVIZNÍ SETKÁNÍ ZAČÍNAJÍCÍCH MATEŘSKÝCH CENTER – 3. 10. 2018, PRAHA 
 
Založili jste nedávno mateřské centrum a hodilo by se vám ujasnit si jak dál? 
Nabízíme vám možnost získat informace a sdílet s podobnými centry, jako jste vy. Na 
intervizním setkání vás provedeme know-how MC, spoluprací MC v Síti pro rodinu, probereme 
roli krajské koordinátorky a vše, co vás bude zajímat. 
 
Setkáním vás provede Rut Kolínská, zakladatelka MC v ČR a ředitelka Sítě pro rodinu, z.s. 
a Hana Šustrová, krajská koordinátorka v Jihočeském a Plzeňském kraji. 
 
Na setkání se můžete přihlásit do 26. 9. 2018 prostřednictvím on-line formuláře ZDE. 
Další informace k setkání naleznete v pozvánce. 

	

Legislativa 
 

	

NOVELA ZÁKONA 117/1995 SB., O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE 
 
MPSV připravuje změnu ve výše uvedeném zákonu., a sice zvýšení rodičovského 
příspěvku.  Byla jsem požádaná, abych se vyjádřila k tezím, které se stanou podkladem pro 
zdůvodnění změn. Napadá vás něco, co byste na současném stavu systému vyplácení 
rodičovského příspěvku změnili? 
 
Prosím napište mi na adresu: rut.kolinska@sitprorodinu.cz. Děkuji! 

Rut Kolínská 



	

Uloveno v Síti 
 

	

DEN PRO RODINU 9. 9. 2018 
 
Spolek Tilia a Síť pro rodinu opět pořádají malý festival pro rodiny s dětmiz Vysočiny 
v Šejdorfském mlýně v Okrouhličce v neděli 9. 9. 2018.  
 
Podívejte se na pozvánku. 
  

	

Spolu pro MC 
 

 

 
 

Srpnová soutěž o vstupenky do Pevnosti poznání v Olomouci 

Pojďte s námi soutěžit o 3 vstupenky do Pevnosti poznání v Olomouci. Podívejte se na 
web spolupromc.cz a správně zodpovězte soutěžní otázku! 
 
První správná odpověď, která dorazí na info@sitprorodinu.cz, získá pro svého autora 3 
vstupenky do progresivního muzea vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci – Pevnosti poznání. 



	

 
 
  

	

Odjinud 
 

	

JAK NA ROVNOST, NÁSILÍ A PŘEDSUDKY? 

Masarykova univerzita v Brně zve na dva celodenní semináře na aktuální téma „Jak na rovnost, 
násilí a předsudky?“ z pohledu sociálních věd. Semináře jsou součástí tříletého projektu „Rovnost 
začíná ve škole“ Již nyní si však můžete do svých diářů zaznamenat termíny série podzimních 
setkání v roce 2018: čtvrtek 1. listopadu a pátek 7. prosince (Účast v programu je potřeba po oba 
dny.) 

Klíčové téma rovnosti, pojaté zejména v kontextu genderově citlivého vzdělávání, bude doplněno 
o aktuální přístupy například z oblasti mediální analýzy a rámováno aktuálními sociologickými 
přístupy k analýze sociálních nerovností, projevů násilí i reprodukce předsudků v širších 
souvislostech rovnosti žen a mužů ve společnosti nebo sociální spravedlnosti obecně. 

Více informací a přihlášku najdete na webu. 

 
SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

                                                                    3x o svobodě 

                                 Ale k čemu je svoboda, ne-li k tomu, aby ses angažoval. 
                                                                Jean-Paul Sartre 
 
                                      Svoboda není nic jiného než šance být lepší. 
                                                                  Albert Camus 
 
                                         Svoboda znamená být nucen rozhodnout se. 
                                                            Reinhard K. Sprenger 

 


