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Milí přátelé v mateřských centrech,

jakkoliv současná doba vyvolává mnohé nejistoty a otázky, můžeme se radovat, že žijeme
ve svobodné demokratické zemi. A záleží na nás všech, aby se bezmoc, kterou jsme 21.
srpna 1968 prožívali,  neopakovala.  Současné dění v Bělorusku mi velmi připomíná právě
události u nás v roce 1968. Kéž je Běloruská cesta ke svobodě kratší, než byla ta naše.    

Václav Havel řekl: „Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě,
nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“ 

To však neznamená, že se máme demokracie vzdát! Naopak, chraňme si ji!

Rut

 

Víte, že 

nejasné a měnící se informace o mimořádných opatřeních v souvislosti s pandemií
Covid-19 nás vedly k oslovení hlavní hygieničky, aby nám sdělila, podle čeho se
mají řídit mateřská centra? 

Odpověď vám předáme, jakmile ji dostaneme.   

  

VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKOU DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA KROK ZA KROKEM – 14. 9. 2020 OD 
13:00 HODIN ONLINE

Ve spolupráci  s MPSV jsme pro vás připravili  online seminář  zaměřený na to,  jak formálně
správně  napsat  a  podat  projekt  do  dotačního  titulu  Rodina.  Na  semináři  se  seznámíme
s metodikou  především v kontextu  vyplňování  formuláře  v OK systému,  budeme se zabývat
rozpočtem projektů  a  vzájemně budeme sdílet  praktické příklady.  Máte-li  už  nyní  konkrétní
dotazy, vepište je přímo do přihlašovacího formuláře.

Lektory semináře jsou: Ing. Michal Špaček, vedoucí oddělení metodické podpory a Mgr. 
Kamila Krejcárková, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí

On-line setkáním bude provázet Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu, z.s.

Zájem  o  seminář  je  překvapivě  velký,  po  domluvě  s prezentujícími,  jsme  nechali
přihlašovací systém otevřený.  Seminář tedy bude více informativní než konzultační. Avšak
prezentace  bude  cílená  podle  vašich  dotazů  uvedených  v přihlašovacím  formuláři,  jsme
domluveni, že je pošleme na MPSV týden předem.  

Přihlášky na seminář přijímáme do 7. 9. 2020 prostřednictvím přihlašovacího formuláře ZDE.

Více informací k semináři se dozvíte v pozvánce.

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/20200914_Metodika%20MPSV_semin%C3%A1%C5%99_pozv%C3%A1nka.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclNFXcZcBF0eD6Rmzq7nOr2VSloa10HNdHmIehJQuNvA7PXg/viewform


VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ

Na  podzim  se  můžete  těšit  na  další  vzdělávací  semináře  v rámci  projektu  Společně  a
profesionálně. V září a říjnu nabízíme tyto vzdělávací semináře:

3. září, Třebíč: Prezentační dovednosti (Eva Havlíčková)

10. září, Ústí nad Labem: Vedení a koučing zaměstnanců (Jitka Klezlová Rydvalová)

11. září, České Budějovice: Google aplikace (Jiří Tománek)

16. září, Pardubice: Efektivní komunikace (Veronika Dembická)

17. září, Kroměříž: Finanční řízení (Irena Gajdošová)

18. září, Brno: Efektivní komunikace (Eliška Vondráčková)

18. září, Ústí nad Labem: Ekonomické minimum (Irena Gajdošová)

18. září, Rudná u Prahy: Specifika řízení NNO (Ingrid Jílková)

14. října, Pardubice: Google aplikace (Jiří Tománek)

15. října, Kroměříž: Mzdové účetnictví (Irena Gajdošová)

V případě zájmu kontaktujte svojí krajskou koordinátorku.

ULOVENO V SÍTI

INSPIRACE Z KLUBÍČKA KROMĚŘÍŽ – SOLIDÁRNÍ PROJEKT

Náš hanácký  Folklórní  soubor Klubíčko, který funguje v Klubíčku Kroměříž od roku 2014.
Soubor byl v termínu srpen 2019 – červenec 2020 podporován evropským projektem v rámci
European  Solidarity  Corps.  Evropský  ESC  projekt  nazvaný  Hanácký  folklor  v Klubíčku
usiloval o zachování kulturních tradic, etických a estetických hodnot tradiční lidové kultury.
Stěžejním tématem projektu byla spolupráce mladých lidí se seniory, kteří předávali mladým
své zkušenosti. Projekt tak cílil na mezigenerační přirozené soužití. 

Marcela Bradová

PUBLIC RELATIONS

CO SE NEVEŠLO DO ROZHOVORU V MAGAZÍNU STATISTIKA&MY
6. srpna vyšel rozhovor v     magazínu   Českého statistického úřadu STATISTIKA&MY. Každou
podobnou příležitost využívám k prezentaci center i Sítě pro rodinu. Rozhovor sice prošel
autorizací,  ale  bez  mého vědomí  byl  zkrácen,  a  to  právě o  informace  o Síti,  a  tak  text
přidávám:
...
A jaké služby pro centra zajišťuje vaše Síť pro rodinu?

Naše práce spočívá hlavně v metodickém vedení. Máme sedm regionálních koordinátorek,
které centra pravidelně navštěvují a poskytují jim podporu. Zprostředkovávají také kontakty
s krajskými institucemi, na jejichž rozhodnutích často různé projekty center závisejí.  Jako
střešní  organizace  rovněž  komunikujeme  s ministerstvy  nebo  poslanci  a  snažíme  se
prosazovat zájmy rodin na celostátní úrovni.

https://www.statistikaamy.cz/2020/08/06/rut-kolinska-chtela-bych-mit-vic-statistik-o-rolich-otcu-a-matek-v-peci-o-rodinu?fbclid=IwAR1k6zGJ_gRnQs1Fo3vCLH56i7-WvFcwtRZqwrzz7MOZTeMOVP_qaoSTJuo
http://www.klubickokm.cz/emotanice/docs/emo-201904.pdf


Zanedbatelné  určitě  nejsou  ani  výrazné  slevy  na  vzdělávací  aktivity,  které  centrům
poskytujeme, mnohé kurzy mají dokonce zadarmo. Jednou za čtrnáct dní také vydáváme
newsletter s užitečnými informacemi a novinkami.

Založili jsme společně s centry novou tradici Festival rodiny na jaře ode Dne matek po Den
otců.  

Rut Kolínská

ODJINUD

 ROZCHODEM RODINA NEKONČÍ

Liga otevřených mužů ve spolupráci s Aperiem nabízí bezplatný vzdělávací program pro táty
a mámy, kteří se rozcházejí či rozešli. Další informace najdete v informačním letáku. 

RODINA JE PRO VŠECHNY 

Rut Kolínská přijala pozvání do diskuze na téma Manželství nebo partnerství  8. září 2020
v 19:30 v Centru Pant v Ostravě.  Podrobnosti o besedě v     události   na Facebooku. 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ

V kontextu připomínky 21. 8. 1968 stojí za přečtení:

Od teokracie k     demokracii  

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202020/DL%20let%C3%A1k_RRN.pdf
https://cs.wikisource.org/wiki/Hovory_s_T._G._Masarykem/Demokracie
https://www.facebook.com/events/661490081391662/
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