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Milí přátelé v mateřských centrech, 
ani stav nouze nezastaví kalendářní rok, a tak budeme letos prožívat Velikonoce tak, jak nás asi 
nikdy nikoho nenapadlo. Přesto věřím, že poselství Velikonoc tak, jak ho každý z nás po svém 
vnímáme, zazní v plné síle. Duchovní síla je mocnější než živelné pohromy! 
Posilovat nás může každý drobný dobrý zážitek - a že je jich nečekaně dost a zároveň i 
vzájemná sounáležitost – v rodině, v komunitě mateřského centra, v obci, kde žijeme, a všude 
po celé republice i za jejími hranicemi.  Osobně pociťuji vděčnost za příležitost být při tom. 
Mějme dny naplněné nadějí a radostí z dobré vůle, která nás obklopuje! 

Rut 

 

DOPORUČUJEME 

 

 

ČASTĚJI NAHLÍŽET DO PRÁVNÍ PORADNY SÍTĚ PRO RODINU 
 
Na webových stránkách v části pouze pro členy Sítě pro rodinu, kam můžete vstoupit 
pomocí hesla, které jste dostali, ožila rubrika Právní poradenství. 
Už jsou tam první dotazy a odpovědi na ně. Proto doporučujeme ji častěji navštěvovat. Pokud 
nenajdete odpověď na téma, které vás trápí, pak prosíme, pište na: 
Pokud nemáte heslo do členské sekce, prosíme, obraťte se na vaši krajskou koordinátorku. 

 

Ptáte se 

 

 
na to jak tráví čas ve „stavu nouze“ jiná centra? 
 
Začali jsme sdílet na Facebooku Sítě pro rodinu (https://www.facebook.com/sit.pro.rodinu/) 
programy, které nabízejí členská centra Sítě pro rodinu prostřednictvím možností virtuálního 
světa. Můžete se inspirovat nebo také sdílet vaši nabídku. Sdílet můžete rovnou v diskuzi nebo 
poslat informaci jako zprávu.    
Sdílet budeme i v Síťovinách, prosíme, posílejte své příspěvky, které byste chtěli šířit 
prostřednictvím Síťovin, na adresu: rut.kolinska@sitprorodinu.cz 
Obě možnosti jsou tu pro vás! 
Ptáte se také na výsledky odpovědí na otázky „Jak jsme na tom a co potřebujeme“? 

http://www.sitprorodinu.cz/
https://www.facebook.com/sit.pro.rodinu/
mailto:rut.kolinska@sitprorodinu.cz


 

 
Vřele děkujeme všem, kdo jste už odpověděli. Rádi bychom zpracovali vaše odpovědi příští 
týden, k tomu bychom potřebovali získat co největší názorové spektrum. Proto prosíme vás, kdo 
jste zatím nemohli odpovědět, abyste tak učinili do pátku 10. 4. 2020 přímo v on-line 
prostředí. Odpovědi vám nezaberou více než 10 minut. 
Děkujeme! 

  

 

Víte, že 

 

 

v rámci Sítě pro rodinu pro své členy zprostředkováváme ubytování v ostatních 
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.  
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 

  

 

PUBLIC RELATIONS 

 

FESTIVAL RODINY 
 
Včera 7. 4. se členky prezidia propojily virtuálně a mimo jiné jsme řešily, jak pojednat letošní 
Festival rodiny. Probíraly jsme podněty od pracovního týmu i naše a došly jsme k závěru, že za 
daných okolností, kdy nevíme, co v květnu a červnu bude, zkusíme přesunout festival do 
virtuálního prostředí. Chtěly bychom sdílet vaše příspěvky nejen mezi členy Sítě pro rodinu, ale 
také veřejnosti. Položily jsme dotaz IT odborníkům, co by nám doporučily využít. Čekáme na 
jejich odpověď. 
Mezitím bychom rády znaly i váš názor. Nevíme, jaké máte technické možnosti a dovednosti. 
Máme však zájem myšlenku Festivalu rodiny šířit a neodkládat festival na příští rok. 
Předpokládáme sice, že některá centra možná odloží plánované akce na letní či podzimní 
období, ale nevidíme jako dobrý nápad měnit termín celého festivalu. Mohlo by to vnést zmatek 
a také tušíme, že mnozí budou mít spoustu jiných starostí.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4wt0dPvS0PTHVaAzMXgjIUkx2z7nxG8BJXHXpXJygzTj6eQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4wt0dPvS0PTHVaAzMXgjIUkx2z7nxG8BJXHXpXJygzTj6eQ/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/ubytov%C3%A1n%C3%AD%20v%20centrech/Nab%C3%ADdka%20ubytov%C3%A1n%C3%AD%20Formul%C3%A1%C5%99.docx
mailto:hana.sustrova@sitprorodinu.cz
http://sitprorodinu.cz/clenska-sekce/
http://sitprorodinu.cz/clenska-sekce/


 

 
A tak prosíme, napište, cokoliv, co vás napadne k tématu Festival rodiny 
na: info@sitprorodinu.cz 
Vřelé díky! 

 

Uloveno v síti 
 

 

CO DĚLÁME V NAŠEM CENTRU PO DOBU JEHO UZAVŘENÍ? 
 
RC Slůně Česká Lípa patří k centrům s velmi krátkou historií. Otevřely prostory teprve 
loni. Přesto se vyrovnali se současnou nepřízní osudu zcela profesionálně:   

 Podporujeme občanskou zodpovědnost od počátku vyhlášení prvních pacientů s virem, 

v součinnosti se Sítí pro rodinu byla v centru provedena všechna hygienická opatření 

chránící před karanténou příchozí i lektorky. 

 Členky centra Ivča Kovandová a Dagmar Turková se aktivně zapojují přes další 

dobrovolnické organizace nebo samy dobrovolnicky do šití roušek pro IZS (zdravotníky, 

hasiče, …), pro seniory, např. pro Alzheimercentrum, pro domovy seniorů, pro Senior 

centrum v Novém Boru. 

 Ve skupině na Facebooku, která tvoří též komunitu centra, podporujeme maminky 

a rodiny, snažíme se, aby se v době izolace spojovaly a zůstávaly mezi sebou 

v kontaktu. 

 Koordinátorka kurzů Ivča Kovandová od počátku komunikuje a podporuje všechny 

maminky, které s dětmi využívaly aktivity centra, po uzavření všem obeslala zásadní 

informace, průběžně se ptá na jejich domácí stav, jestli není třeba s něčím/nějak 

pomoct. 

 Další členky centra a lektorky vyjadřují všem klientům centra podporu, oporu a rady, 

sdílíme ve skupině rodinného centra aktuální informace týkající se těhotenství, porodu 

a rodičovství, snažíme se být nejen odbornou, ale zejména psychickou oporou v této 

zvláště pro mnoho žen těžké době. 

 Stále zajišťujeme technicky i organizačně neodkladné záležitosti kolem centra, 

komunikujeme se Sítí pro rodinu, zjišťujeme okolnosti ohledně dotačních titulů atd. 

 V rámci ochrany kojení naše laktační poradkyně začaly vydávat informace o lécích při 

kojení a aktivně nabízíme podporu v kojení. 

 Stále je pro nás důležité vytvářet fungující komunitu a stavět na zdravých rodinných 

vztazích, sdílíme odkazy na krizové linky pro rodinu a pro těhotné, Ivča Kovandová 

domluvila možnost krizových konzultací i s Alžbětou Samkovou, porodní asistentkou 

a spoluzakladatelkou blogu Bulbem záchranáře a vulvou porodní asistentky. 

Vřelé díky za váš přístup! 

  

mailto:info@sitprorodinu.cz


 

Legislativa 

 

 

ÚPRAVA V OBLASTI DÁVEK 

Poslanecká sněmovna schválila zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní 

sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii 

v roce 2020 (ke stažení). 

Co to znamená? 

Nové žádosti o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě budou lidé dokládat podle stále 

platného zákona o státní sociální podpoře a zároveň v režimu nouzových opatření, tedy 

i mailem bez elektronického podpisu, s ofocenými doklady v příloze, nebo v papírové 

podobě do schránek umístěných na budovách úřadů práce zvenčí. 

Komu se situace zhorší natolik, že bude mít nárok na vyšší dávku, než v minulém čtvrtletí (týká 

se zejména příspěvku na bydlení), ten také může podat žádost novou a doložit nové doklady. 

Pro většinu současných příjemců ale pro duben platí, že na úřad práce nemusí vůbec chodit ani 

tam nic posílat a příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě mu bude automaticky prodloužen 

na období za duben až červen. Pokud ještě koncem června bude provoz na úřadech práce 

omezen, zopakuje se stejný scénář ještě jednou v červenci, pro období od července do září 

roku 2020. 

  

 

Odjinud 

 

 

PORADENSTVÍ RODIČŮM ŠKOLNÍCH DĚTÍ ZDARMA 

 

Fórum rodičů nabízí poradenství v oblasti komunikace rodiny a školy v souvislosti se změnami 

výuky během aktuální krizové situace. Rádi odpoví vaše dotazy a společně s vámi budeme 

hledat vhodné řešení. 

Podrobnosti najdete Facebookové stránce: 

https://www.rodiceonline.cz/?fbclid=IwAR3x33lpvTDEGRmk9fX7LxEeUBndJzFd0wUVaPu

rn7hUP7XLVDcRW4jh1Ls 

Pokud nemáte Facebookový účet, pak můžete psát na:  forumrodicu@gmail.com. 

  

 

  

https://www.ucetni-portal.cz/798-vladni-navrh-zakona-o-nekterych-upravach-v-oblasti-davek-statni-socialni-podpory-a-prispevku-na-peci-v-souvislosti-s-nouzovym-stavem-pri-epidemii-v-roce-2020-1951-x.html
https://www.rodiceonline.cz/?fbclid=IwAR3x33lpvTDEGRmk9fX7LxEeUBndJzFd0wUVaPurn7hUP7XLVDcRW4jh1Ls
https://www.rodiceonline.cz/?fbclid=IwAR3x33lpvTDEGRmk9fX7LxEeUBndJzFd0wUVaPurn7hUP7XLVDcRW4jh1Ls
mailto:forumrodicu@gmail.com


 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

  

Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví 
lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili 
ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, 
nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili 

k centralistickému řízení všech našich společných věcí. 
 

Václav Havel 
- 
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