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Milí přátelé v mateřských centrech, 

pomalu se sžíváme s omezeními, která nám přinesl nouzový stav, a tak se vracíme i ke
sdílení informací prostřednictvím Síťovin. 

Opatření  spojená s Covidem-19 každého z nás osobně i  pracovně přivedla na křižovatku
a neexistuje universální řešení, které bychom mohli uplatnit. Stejně tak neexistuje universální
řešení pro jednotlivá centra, protože jejich podmínky a možnosti nejsou všude stejné.   

Snažíme se hledat možnosti, jak mírnit dopady omezení vaší činnosti. Konkrétní výsledky či
odpovědi z příslušných míst však zatím nemáme. Přinášíme i pár rad, kterými se můžete
inspirovat. 

Sama za sebe bych nám všem přála, abychom dokázali přijmout současné dění jako velikou
výzvu ke změně, k novým pohledům na život, k přehodnocení hodnot, na kterých chceme
stavět svůj život.  

Není snadné ze dne na den přejít do zcela jiného pracovního režimu, a tak bych nám také
přála,  abychom  dokázali  udržet  pohodu  v pracovních  týmech,  vzájemně  se  respektovali
a posilovali. Každému z nás se zkomplikovaly podmínky pro práci a učíme se nově kloubit
práci a rodinu. 

Nedovedu si představit, jak se žije v centrech bez rodin. Obdivuji, že dokážete hledat cesty
jak se k rodinám virtuálně dostat, být jim oporou, nabízet alternativní způsoby služeb. Kéž se
vám daří komunit kolem vašeho centra udržet.

Sounáležitost a sdílení s potřebnými patří k přirozené podstatě lidského bytí. Jistě má i své
hranice dané naší konkrétní kapacitou. Covid-19 nám všem narušil  život a všichni máme
dost  i  svých  starostí.  Proto  obdivuji,  jak  se  zapojujete  do  krizového  řízení  vaší  obce
a pomáháte  tam,  kde  je  třeba  a  tam,  kde  chybí  lidé,  přestože  není  naší  povinností  se
zapojovat. Budeme rádi sdílet vaše příběhy.

Za  nedůležitější  považuji  zůstat  vnitřně  svobodní  i  v rámci  vnějšího  omezení,  udržet  si
dobrou  mysl,  vnímat  co  všechno  dobrého  nám  současné  provizorium  poskytuje,
neukvapovat se v závěrech a rozhodnutích. 

Nepřestávejme věřit, že za každým mrakem svítí slunce.

Rut

DOPORUČUJEME

PŘIPRAVIT KRIZOVÝ FINANČNÍ PLÁN A ZAHÁJIT POTŘEBNÉ KROKY

Nikdo nevíme, jak dlouho budou trvat současná omezení činnosti. Navíc každé centrum se 
nachází v jiné situaci a v jiných podmínkách. Těžko se hledá jednotná rada, obecně však 
doporučujeme věnovat pozornost finanční situaci:    

 stanovit minimální nutné náklady pro provoz centra

 eliminovat zbytečné náklady a šetřit, kde je to možné



 požádat o odpuštění nebo snížení nájmu a energií majitele objektu, kde působíte

 požádat o prodloužení splatnosti faktur na 3 měsíce v případě pravidelných plateb

 získané dotace (kraj, obec) bezodkladně pojistit smluvním vztahem 

 připravit fundraisingovou strategii – seznam lokálních firem, které je možné oslovit 
s žádostí o dar a postup oslovování

Víte, že
v potížích, které Covid-19 nejste sami? 

Co můžete očekávat od Sítě pro rodinu kromě běžné činnosti a podpory? 

I. Od prezidia, které se sešlo 24. 3. 2020 ve virtuálním prostoru: 

1. Domluvily jsme se, že: 

 posuneme termín splatnosti  platby členského příspěvku na rok 2020 na 30.
červen  2020.  V případě  nouze  je  možné  využít  žádost  o  snížení  členského
příspěvku;

 vás podpoříme v jednání o snížení či odpuštění nájmu. Na základě vašeho zájmu
připravíme cílenou „supliku“ pro majitele objektu, kde jste v nájmu (většinou se jedná
o obec, ale víme, že tomu občas je jinak). Pokud potřebujete podporu, napište na
adresu: rut.kolinska@sitprorodinu.cz, v kopii vaší krajské koordinátorce. 

2. Zahájili jsme a dál povedeme jednání s MPSV o možnosti:

 zapojení center jako zaměstnavatelů do programu Antivirus
 změn podmínek dotace z programu Rodina (snížení či  prominutí  kofinancování,

větší  flexibilita  v přesunu  mezi  položkami,  možnosti  alternativního  poskytování
programů apod.)

 změn v podmínkách dotací EU  

II. Od pracovního týmu:

1. Nabízíme  právní  poradenství.  Své  dotazy  pište  na  adresu:
pravni.poradna@sitprorodinu.cz

2. Prezentujeme obětavé nasazení center při jednáních s představiteli státu a médii,
cílem je změnit obraz přínosu mateřských center.

Ptáte se,
na to jak jsou na tom různá centra? 

Zajímá to i  nás a chtěli  bychom zjistit,  jak vám můžeme pomoci  v nejen těchto  těžkých
dnech, ale také jakou  podporu pro vás můžeme připravit pro čas „normálního života“, který
určitě přijde, i když nevíme kdy.    

Proto jsme připravily  několik otázek a prosíme o vaše odpovědi. Ze sumarizace odpovědí
pak  vytvoříme  podklady  pro  jednání  zejména  na  MPSV  a  s  dalšími  představiteli  státu,
případně i v krajích nebo se sponzory. Chceme všem prezentovat překážky, se kterými se
centra potýkají, a přesto dokáží operativně podat pomocnou ruku tam, kde je právě třeba.
Máme naději, že se nám může podařit i změnit obraz přínosu center.

Vaše odpovědi prosíme do 6. 4. 2020. Děkujeme za spolupráci!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4wt0dPvS0PTHVaAzMXgjIUkx2z7nxG8BJXHXpXJygzTj6eQ/viewform
mailto:pravni.poradna@sitprorodinu.cz
mailto:rut.kolinska@sitprorodinu.cz


PROJEKTY 

PoRod – PODPORA RODINY JAKO STRATEGICKÁ VÝHODA NEJEN PRO FIRMY, ALE
I RODIČE

I  když  aktuální  situace  překotně  míchá  kartami  celospolečenských  témat  a  jejich
prioritami, realizace projektu PoRod pokračuje bez zásadních změn. 

Děkujeme vám všem, které jste se na základě výzvy krajských koordinátorek Sítě pro rodinu
staly členkami regionálních pracovních skupin projektu.  V některých regionech byl  zájem
o spolupráci veliký, jinde se zájemkyně stále hledají. Naše výzva proto míří především  do
Středočeského,  Moravskoslezského a  Zlínského kraje,  kde  zůstává  kapacita  stále
nenaplněna. Hledáme vždy tři ženy z okruhu mateřských center (prosíme tedy, předejte
naši nabídku spolupráce nejen svým zaměstnancům a spolupracovníkům, ale i vašim
návštěvníkům), které zajímá problematika slaďování pracovního a rodinného života a mají
chuť se (formou dohody o provedení práce) zúčastnit dvou diskusních setkání (termínově ve
druhé půli roku 2020 a v roce 2021) a spolupracovat s námi na dotazníkovém šetření. 

Návrat do zaměstnání a harmonizace s péčí o rodinu je téma, které se týká většiny z nás.
Díky tomuto projektu máme možnost navázat diskusi (nejen) s konkrétními zaměstnavateli
vašeho kraje a motivovat je k  pozitivnějšímu přístupu k zavádění opatření, která usnadní
harmonizaci práce a péče o děti a rodinu. 

Pojďte do toho s námi! Detaily spolupráce a možnost registrace naleznete zde.

Lenka Lenochová

ULOVENO V SÍTI

JAKÉ  MÁTE  ZKUŠENOSTI  S VYUŽÍVÁNÍM  MODERNÍCH  TECHNOLOGIÍ  PRO
NABÍDKU PROGRAMŮ PRO RODINY?

Z vašich řad přicházejí dotazy na ty z vás, kdo řešíte kontakt s rodinami  pomocí moderních
technologií.  Jaké  byste  doporučili  technologie  pro  pořádání  on-line  besed  pro  rodiče,
jazykových kurzů, online workshopů a podobně. 

Jaké jiné možnosti než Hangouts, Google classroom  či Učebna on-line nebo Meet užíváte?
Co se pro který program a pro jaký počet osob hodí? 

Můžete, prosíme sdílet své zkušenosti na: info@sitprorodinu.cz , případně sumarizovat „pro
a proti“ jednotlivých možností?

Děkujeme! Vaše zkušenosti budeme sdílet do dalších center.  

                                                                 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K  PŘEMÝŠLENÍ

Věřím, že fantazie je silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než historie. Že sny jsou
mocnější než skutečnost. Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. Že smích je jediným lékem

na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.

Robert Fulghum
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