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Milí přátelé v mateřských centrech, 

návrat  do normálu  se rýsuje  v jasnějších  obrysech,  ani  silní  „zmrzlí  muži“  naše vyhlídky
nezastíní.  Z vašich  řad  zaznívají  obavy,  jak  život  v  podmínkách mimořádných  opatření
změnil chování rodin, které běžně navštěvovaly vaše centrum. Tak jako jsme každý jiný, tak
se setkáváme s různými přístupy. Je potřeba počítat s tím, že život po „Covidu-19“ bude jiný
než před ním. Berme to jako výzvu ke změnám. Ne nadarmo se říká: „Co nás nezabije, to
nás posílí!“ 

Je obdivuhodné, kolik nového jsme se všichni museli naučit, a to v poměrně krátké době!
A tak hledejme nové cesty a nové přístupy nejen v osobním životě, ale i v životě center!

Kéž se nám to daří! 

Rut

Ptáte se,

jaké aktivity můžete přihlásit do Festivalu rodiny? 

Festival probíhá od 9. května do 21. června a to formou programů on-line i setkání
v reálné podobě. 

On-line  programy mohou  být  například:  kreativní  a  vzdělávací  workshopy  pro  rodiny,
kvízové soutěže pro děti a rodiče (náhrada „bojovek“ pro děti), výměna receptů (popřípadě
jiný způsob,  který by nahradil  „sousedská setkání“)  a  další,  co vás určitě napadne a co
děláte. 

Reálná festivalová setkání je možné v tuto chvíli organizovat až do 100 osob, byť za jasně
vymezených  podmínek  mimořádných  opatření.  Už  je  možné  pořádat  například  rodinné
procházky,  výlety,  pohádkové  lesy  či  bojovky,  sousedská/přátelská  setkání  (společné
snídaně, pikniky apod.),  soutěže (kuličkové či  pétanque turnaje,  poznávání  květin apod.),
vzdělávací a osvětové programy na téma spojené s životem rodin a podobné aktivity. 

Záleží na vás, jaký program připravíte (další podrobnosti najdete v Průvodci Festivalem), jen
prosíme, přihlaste se prostřednictvím on-line přihlášky. Přihlašovat se můžete průběžně do
konce května. 

Těšíme se, že se přidáte a ukážeme světu, co všechno zvládáme!

Víte, že

se můžete přihlásit do soutěže Festivalu rodiny? 

Soutěž je určená jak pro mateřská centra, tak i pro rodiny a děti. Probíhá po celou
dobu festivalu, tedy od 9. května do 21. června 2020. 

Soutěž jsme vyhlásili ve 3 kategoriích: 

I. Fotografie  –  témata: zajímavý  dokumentární  snímek  z  období  mimořádných
opatření z centra nebo z rodiny 

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?utm_source=Zam%C4%9Bstnanci&utm_campaign=27b3a99193-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_29_10_08&utm_medium=email&utm_term=0_6cf93b85b1-27b3a99193-176266101


II. Video – témata: zajímavý dokumentární snímek z období mimořádných opatření
z centra nebo z rodiny 

III. Festivalová kreativní tvorba v rodinách - témata: 

1. Výtvarná díla dětí (obrázky, koláže, keramika a další techniky) – situace v rodině, kdy
společně  celá  rodina  tvoří  květiny,  pěstuje  květiny,  daruje  květiny  …  (jedno  jakou
technikou) 

2. Vytvořené květiny – fotografie květin, které doma vytvořily děti za pomoci rodičů 

3. Obrázky/komiks dětí na téma vybraného citátu o květinách 

4.  Obrázky/komiks  dospělých  (jak  z  rodin,  tak  i  pracovních  týmů  centra)  na  téma
vybraného citátu o květinách 

Soutěžní příspěvky do kategorie je možné posílat na adresu:  info@sitprorodinu.cz (v kopii
příslušné  krajské  koordinátorce) průběžně  do  21.  6.  2020  s výjimkou  dětských  prací,  ty
budou hodnoceny po dvou týdnech, aby mohlo více dětí získat odměnu. 

Na vítěze čekají pěkné odměny. Podrobnosti se dočtete ve vyhlášení soutěže.

FESTIVAL RODINY - aktuality
JAK SE ŠILY ROUŠKY 

Děkujeme  Krumlíku  z Českého  Krumlova,  že  neváhal  a  přihlásil  se  do  soutěže  vtipným
videem ze šití roušek. 

Sdílíme pro inspiraci i pro zábavu.

https://www.facebooo/.co//st..tpoo.ooitu//itiebos/409�10346888896�4/

TISKOVÁ ZPRÁVA

15. 5. k Mezinárodnímu dni rodiny vyjde  tisková zpráva, kterou můžete použít  i  pro vaše
potřeby. 

VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ

Po  vynucené  přestávce  se  vracíme  se  vzdělávacími  semináři  v rámci  projektu
Společně a profesionálně. 

Nemusíte mít strach, všechny zrušené semináře budou nahrazené. Níže si můžete přečíst
seznam seminářů na květen a červen. Pokud vás nějaký zaujme, neváhejte kontaktovat vaši
krajskou koordinátorku, která vám předá další informace.

Květen

19. května, Ústí nad Labem: Programování webových stránek (Vítězslav Jančák)

21. května, Kroměříž: Novinky v daních a účetnictví (Irena Gajdošová)

27. května, Pardubice: Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích (Petra Tenglerová)

28. května, Olomouc: Google aplikace (Jiří Tománek)

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Media/TZ/TZ_Festival%20rodiny%202020.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/Festival%20rodiny%202020/Festival%20rodiny%202020_soutez_fin.pdf
mailto:info@sitprorodinu.cz


29. května, Brno: Google aplikace (Jiří Tománek)

29. května, Rudná: Efektivní komunikace (Mgr. Veronika Dembická, DiS.)

Červen

5. června, České Budějovice: Projektové řízení (Ingrid Jílková)

8. června, Třebíč: Legislativa (Radka Bláhová)

11. června, Kroměříž: Programování webových stránek (Jiří Tománek)

12. června, Olomouc: Efektivní komunikace (Mgr. Ing. Eliška Vondráčková)

18. června, Ústí nad Labem: Efektivní komunikace (Mgr. Veronika Dembická, DiS.)

19. června, Rudná: Kreativní metody v řízení (Karla Štetková)

19. června, Brno: Novinky v daních a účetnictví (Irena Gajdošová)

22. června, Pardubice: Kreativní metody v řízení (Ing. Mgr. Hana Janíková)

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ
DOBRÁ ZPRÁVA Z LIBERECKÉHO KRAJE

Další reakce na výsledky šetření mezi centry „Příspěvek mateřských center společnosti
a jejich potřeby v období mimořádných opatření spojených s pandemií covid-19“. 

Náměstek  hejtmana  Pavel  Svoboda  napsal:  „Liberecký  kraj  si  velice  váží  práce,  kterou
mateřská  centra  v  kraji  dlouhodobě  odvádějí,  a  považuje  je  za  významné  subjekty
prorodinné politiky. I z toho důvodu mohly v letošním roce poprvé žádat o individuální dotaci
v oblasti prorodinné politiky Libereckého kraje organizace pracující s rodinami s dětmi, mezi
které centra bezesporu patří. S ohledem na nepředvídatelný vývoj, jehož jsme byli svědky,
bude umožněno podávání žádostí o individuální dotaci i v průběhu května.

Mateřská a jinak zvaná centra projevila v této nelehké situaci velkou flexibilitu a solidaritu.
Nynější nejistá situace je těžkou zkouškou pro všechny, přesto pevně věřím, že ji organizace
přečkají a postupně se vrátí k preventivním aktivitám, které jsou pro centra charakteristické.“

 

ULOVENO V SÍTI
PROSBA O HLASOVÁNÍ PRO MC RODINKA V JILEMNICI

Pojďme společně podpořit  projekt  MC Rodinka,  který byl  zařazen do hlasování o divokou
kartu v programu ČSOB pomáhá regionům. 

Centru  stále  chybí  hlasy,  ale  pomoc  by  moc  potřebovali,  především  z  důvodu  velkého
krácení dotace v rámci programu na podporu MC z Libereckého kraje.

Hlasovat můžete na tomto odkazu:

https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/655-materske-centrum-rodinka

Děkujeme za každý hlas! 

krajská koordinátorka Petra Janatová 

https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/655-materske-centrum-rodinka
https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/655-materske-centrum-rodinka


ODJINUD

NÁKUPY PRO POTŘEBNÉ SAMOŽIVITELKY A SAMOŽIVITELE POKRAČUJÍ

Stále můžete posílat  kontakty na potřebné samoživitelky a samoživitele,  kterým by
pomohl nákup potravin a drogistického zboží. 

Nákupy  zprostředkovává  díky  své  veřejné  sbírce  televizní  redaktorka  Nora  Fridrichová.
Zatím se sešlo dost finančních zdrojů, takže nákupy může získat více osob, popřípadě i ti,
kdo už nákup jednou dostali, ale s přibývajícími dny se znovu dostávají do nedostatku.

Návrhy pište, prosím 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. V případě diety  je  dobré  napsat,  o jakou dietu  se jedná.
Případně napište i stáří dítěte. 

Zároveň mnohokrát  děkuji  za  milé  zpětné vazby.  Je  skvělé,  že  můžeme alespoň  trochu
mírnit starosti těm, kdo nemají „na růžích ustláno“. 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ

Pro změnu rada, která přistála na Facebooku:

mailto:rut.kolinska@sitprorodinu.cz

