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Milí přátelé v mateřských centrech, 

naděje na návrat k běžnému životu svítá stále více. Zatím ale žijeme spíše on-line.

Nejinak pracuje prezidium. Sešly jsme se opět včera (28. dubna 2020).  Zabývaly jsme se
především Festivalem rodiny, který se navzdory pandemii uskuteční ve svém prvním ročníku
letos od 9. května do 21. června 2020, a to ve výjimečné podobě – viz níže. Vycházely jsme
z podnětů od vás - center a také od našich krajských koordinátorek. 

Velkou výzvou pro nás zůstává zjistit pro vás konkrétní a jasné vyjádření ke znovuotevírání
center.  Domluvily  jsme  se  na  otevřeném  dopise  (když  se  marně  dožadujeme  odpovědi
běžnou cestou), mezitím však včera večer přišel dopis z MPSV – viz níže, a tak musíme
promyslet novou strategii. 

Myslíme na vás a všem vám moc fandíme.

Rut

DOPORUČUJEME
SLEDOVAT WEBOVÉ STRÁNKY ÚŘADU VLÁDY 

Tam najdete stále aktualizované informace spojené s epidemií koronaviru.

Sice  konečně  přišla  odpověď  z     MPSV   na  žádost  o  jasné  informace  k uvolňování
mimořádných opatření, o která se mohou centra opřít - žádost byla zaslaná všem členům
Ústředního krizového štábu.  Odpověď z MPSV není  vůbec konkrétní,  jen paní ministryně
doporučuje  vycházet  z doporučení  Ministerstva  zdravotnictví  a  popřípadě  konzultovat
specifické aktivity s krajskými hygienickými stanicemi.  

Ptáte se,

jak  v centrech  řeší  předplatné  v době  omezené  činnosti  z důvodu
mimořádných opatření?

V právní poradně v  uzavřené sekci pro členy najdete odpovědi naší právní poradkyně na
vaše konkrétní dotazy.

Sdílíme také jeden z příkladů ze Sedmikrásky v Žatci, kde vedení centra napsalo rodičům: 

Vážení rodiče, 

situace, která nás všechny zaskočila, bohužel stále trvá. Hrubý předpoklad, kdy se vrátíme
k aktivitám Sedmikrásky (volnočasové aktivity) je druhá půlka května. Vím, že máte kurzy
uhrazeny do začátku června, situaci řešíme. Nabídneme vám náhradu zameškaných hodin
formou  náhradních  lekcí  a  prodloužení  semestru  do  konce  června,  možná  i  do  letních
prázdnin. Samozřejmě vše proběhne po domluvě s vámi. 

Pokud se situace nezlepší, peníze za kurzy vám vrátíme - nebo dle domluvy převedeme.
Kdyby k této situaci došlo, budu od vás potřebovat buď zpět daňový doklad, nebo potvrzení,
že jste na kurz nečerpali příspěvek zdravotních pojišťoven.

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202020/Odpov%C4%9B%C4%8F%20%C4%8D.j.%20MPSV-2020_80957-250_1.pdf
https://sitprorodinu.cz/rodina-v-centru/prihlaseni-do-clenske-sekce/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
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Věřím, že jste všichni v pořádku, myslíme na vás, připravujeme další nové akce pro vás ...
a strašně moc se těšíme, až se všichni sejdeme

Opatrujte se! Vaše Sedmikráska 

FESTIVAL RODINY

LETOŠNÍ ROČNÍK MIMOŘÁDNĚ ON-LINE

Festival  byl  připraven,  začali  jste se přihlašovat  a  do toho vstoupila do našich životů
pandemie COVID-19. Stáli jsme před rozhodnutím Festival rodiny kvůli mimořádným
opatřením a kvůli nejistotě, co bude kdy povoleno, zcela zrušit. Nakonec jsme si řekli,
proč festival nepojmout jinak! 

Všichni  jsme  se  více  méně  museli  přeorientovat  do  komunikace  on-line,  a  tak  proč  to
nevyužít i pro festival. Podrobnosti přináší  upravený průvodce pro pořádání festivalových
aktivit a zapojení do společného posilování rodin. Věříme, že společně překonáme překážky,
které nakladla mimořádná opatření a udržíme kontinuitu čerstvě založené tradice Festivalu
rodiny!

Věnujte, prosíme upravenému manuálu pozornost, zvažte své možnosti a začněte se
přihlašovat,  a  to  v nové  přihlášce  on-line.  Ideálně  co  nejdříve,  počítáme  však,  že
vzhledem k novému pojetí festivalu, bude možné se přihlašovat průběžně do konce května.  

Těšíme se na spolupráci! 

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ

JAK JSME NA TOM A CO POTŘEBUJEME

Na naše dotazy, kterými jsme zjišťovali vaši situaci a vaše potřeby, odpovědělo 92 center.
Vřelé díky všem, kdo jste svými odpověďmi pomohli vytvořit přehled, jak  se centra zapojila
do prostoru a také, s čím se potýkají kvůli omezení činnosti.

Výsledky jsme poslali  nejen všem členům Ústředního krizového štábu a médiím, ale také
hejtmanům a hejtmankám a další  osobám, které mají  agendu prevence rizikových situací
v rodině a ve společnosti ve své kompetenci. 

 

ULOVENO V SÍTI

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V  CENTRECH

Možná nabídku letos obzvlášť oceníte.  Pro vaše centrum to může znamenat forma
další možnosti přivýdělku a pro návštěvníky centra levná forma ubytování. Obojí se
v této době hodí. 

Nyní  pracujeme  na  pořádku  v evidenci.  Tedy  centra,  která  ubytování  nabízela,  prosím
o úpravu  svých  dosavadních  údajů  (každého  zvlášť  v průběhu  týdne  oslovím).  A centra,
která by ubytování chtěla nabízet, ale doposud nenabízela, poprosím o vyplnění formuláře
a zaslání mě na email: hana.sustrova@sitprorodinu.cz a to do 30. dubna 2020.  

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202020/Prispevek%20materskych%20center_COVID19_fin.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzl72AU3t7EXeYqU9vsn77v-F7Kw6zuOMh-4GjkdwPtmLIVw/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202020/Festival%20rodiny_2020_v%20case%20pandemie_fin.pdf
mailto:hana.sustrova@sitprorodinu.cz
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Myslete na to, že neposkytujete jen ubytování, ale také sdílíte své zkušenosti a prostory,
které mohou někoho dalšího inspirovat. 

Nabídku naleznete v zaheslované sekci na našich stránkách  http://sitprorodinu.cz/clenska-
sekce/.  (Pokud  neznáte  jméno  a  heslo,  požádejte  o  něj  svojí  krajskou  koordinátorku).
Upravený dokument zde naleznete v první polovině května. V případě jakýchkoliv dotazů či
nejasností mě, prosím, kontaktujte.

Hana Šustrová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu v Jihočeském a Plzeňském kraji

JAK  ŽIJÍ CENTRA V ČASECH PANDEMIE

Sdílíme pro inspiraci vaše reakce na naši výzvu v minulých Síťovinách.  

Newsletter

Magda Mečkovská z Provázku v Olomouci napsala: 
V Provázku  jsme  se  rozhodli  posílat  maminkám  každý  týden  Newsletter,  kde  jim  my
osobně J připravíme aktivity a návrhy, co dělat – tak jak to máme v centru každá na starost.
Zapojili jsme i externí lektory a vyzvali jsme i aktivní maminky, některé souhlasily s tím, že
také napíší svoje zkušeností a doporučení jak prožít tento speciální čas.
 
Velikonoční radost pro seniory

V Heřmánku v Olomouci vyzvali rodiny, které užívají služeb a programů centra,  jestli by
mohli  udělat  radost  lidem,  kteří  lidem  museli  letos  na  Velikonoce  zůstat  kvůli  pandemii
osamocení. A to výrobou velikonočních přání. „Sešlo se jich úctyhodných 130, a tak se ono
malé potěšení dostalo na všechny klienty Chráněného bydlení Služeb pro seniory, p.o. na ul.
Zikova  i  seniory  v  Domově  Sv.  Norberta  na  Svatém  Kopečku,“  jak  napsala  Petra
Tenglerová. 

 

Brandýský Matýsek – jinak

Brandýský Matýsek se – stejně jako ostatní centra – ocitl ve zcela nové situaci a aktivity, 
které byl postaveny na osobním setkávání a sdílení, přímém kontaktu rodičů, dětí, lektorů, ze
dne na den utichly. Ovšem dění v Matýsku se nezastavilo tak úplně.

Co tedy vlastně děláme? Samozřejmě se snažíme ze všech sil pomáhat našemu městu, jeho
obyvatelům,  především seniorům,  podílíme se na šití  roušek a jejich  distribuci,  distribuci
dezinfekce. A nejen to. Hned v počátku nouzového stavu jsme nabídli zdarma pomoc našich
odborných poradců, kteří on-line poskytovali a stále poskytují lidem v nouzi psychologické
poradenství pro dospělé i děti.

http://sitprorodinu.cz/clenska-sekce/
http://sitprorodinu.cz/clenska-sekce/


Síťoviny 2020/10

Dále  aktivně  komunikujeme  se  zastupiteli  Města  Brandýs  nad  Labem a  spolupracujeme
v rámci  nově  zřízené  Linky  pomoci.  Nově  jsme  zařadili  do  naší  nabídky  on-line  právní
poradenství, které se setkalo se velkým ohlasem.

Pokračují  také  vzdělávací  aktivity,  plánované  přednášky  se  nám  z větší  části  podařilo
přenést  do  virtuálního  světa  a  učíme  se,  stejně  jako  většina,  zacházet  s on-line
technologiemi. V dubnu jsou takové přednášky 3 a na dalších se pracuje.

Tento týden otevíráme opět naší mateřskou školu, dětské skupiny i jesle. Zájem rodičů je asi
čtvrtinový, ale my víme, že to má smysl.

Čas  relativního  pracovního  klidu  jsme  využili  také  k dezinfikování  všech  prostor,  jejich
generálnímu úklidu, výmalbě (pouze někde), do herny jsme zakoupili novou krásnou skříň
a další úložné boxy a podařilo se nám veškeré prostory celkově zkrášlit. Tento týden probíhá
jejich focení, natáčení a brzy se dočkáme virtuální prohlídky všech našich prostor, což jsme
si už dlouho přáli a plánovali.

 Máme radost, že se nám podařilo zajistit rovněž smysluplnou práci pro naše zaměstnance,
spolupracovníky. Jejich příjmy se nám podařilo prozatím udržet relativně stabilizované.

To vše nás těší. Věříme, že se situace brzy uklidní a my budeme moct pokračovat v naší 
„běžné“ práci. Na to se těšíme opravdu ze všeho nejvíc. 

Tak poslaly Iva Filípková a Eva Nejedlá život „jinak“ – tušíme, že v mnoha centrech to tak
máte podobně.

Odjinud
NÁKUPY PRO SAMOŽIVITELE A SAMOŽIVITELKY

Děkujeme všem za poslané kontakty.

Spolupráce s televizní moderátorkou a redaktorkou Norou Fridrichovou pokračuje, dokud se
nevyčerpá finanční částka ze  sbírky, která potrvá ještě 14 dnů. Můžete tedy stále posílat
návrhy na podporu někoho, kdo zůstal s dětmi sám a není na tom finančně dobře, jedno zda
je to matka či otec, na adresu rut.kolinska@sitprorodinu.cz, a to: 

Jméno a příjmení, adresu  bydliště a telefonní číslo (Veškerá anonymita zůstává dodržena
v rámci GDPR.)  

Zásilka nákupu funguje tak,  že zásilková služba dostane adresu a telefon,  aby rozvozce
mohl ráno zavolat, kdy přijede. 

Běžný nákup obsahuje základní trvanlivé potraviny, proto je dobré v případě diety napsat,
o jakou dietu se jedná.  Pro matky maličkých dětí bývají součástí pleny a případně kojenecké
mléko, tedy je dobré poznamenat, že se jedná o miminko.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K  PŘEMÝŠLENÍ

Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.

Václav Havel

mailto:rut.kolinska@sitprorodinu.cz
https://znesnaze21.cz/sbirka/nakup-pro-rodinu-samozivitelky?fbclid=IwAR1OwPVWFOTdWJHrhhVcETiI9dHBHWIP6IDNcnD0Jkeq2knKyV6lfDf3jso

