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Milí přátelé v mateřských centrech, 

mnohé plánované akce  se buď ruší, nebo převádějí do online módu. Pravda - online účast
nenahradí osobní setkání.  Na druhou stranu obrovskou výhodou je, že se můžete účastnit
odkudkoliv a svým způsobem tak, jako když si pustíte televizní program. 

Online se nakonec odehraje také konference (K)rok rodiny 29. září. A díky tomu se jí můžete
zúčastnit i vy, kdo byste se do Českých Budějovic nevydali. Taková příležitost se už nemusí
opakovat!

V současné  pandemické  době  si  víc  než  kdy  jindy  uvědomuji,  jak  je  důležité,  když  na
rozhodovacích  místech  v obcích  a  krajích  jsou  slušní  a  empatičtí  lidé  s nadhledem
a kritickým  myšlením,  kteří  nepodléhají  populismu,  ale  mají  dlouhodobou  jasnou  vizi
o vedení obce či kraje a přitom dokáží operativně řešit krizové situace.  

Příští  víkend  proběhnou  krajské  (mimo  Prahu)  a  senátní  volby  ve  třetině  obvodů.  Na
výsledcích krajských voleb  závisí  budoucnost  krajů,  kde působíte,  proto  si  nenechte  ujít
příležitost přispět svým hlasem. 

Rut

 

Víte, že 

se letos poprvé uskuteční konference (K)rok rodiny 29. září 2020 ONLINE?

Těšit se můžete na Petra Šmída, ředitele naší členské organizace Portus Prachatice,
který vám poví o úskalí  dětí  na internetu. Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF
Česká republika nám postavila přednášku na míru – bude vyprávět o hodnotě rodiny
v různých koutech zeměkoule. 

Více informací v     pozvánce  . Přihlašovat se může kdokoliv, z řad odborné i laické veřejnosti, a
to zcela zdarma.  Vybrat  si  můžete jen jeden blok nebo celou čtyřhodinovou konferenci.
Budeme  rádi  i  za  sdílení  vašim  spolupracovníkům  a návštěvníkům.  Pro  hladký  průběh
spojení je důležité, aby se přihlásili jednotlivě. 

Využijte této jedinečné příležitosti  a  přihlaste se pomocí formuláře. Poté vám bude
zaslána adresa webové stránky s konferencí. 

Hana Šustrová

Ptáte se, 

zda Ministerstvo zdravotnictví konečně odpovědělo. 

Znovu  jsme  dvakrát  –  naposledy  celkem  důrazně  –  urgovali  náš  dotaz  a  žádali
odpověď, leč marně!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCk9k9171hYyk5LR1wLa9Cc2DABT18hOQi5B6y76_U4zzcxA/viewform?usp=sf_link
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=1b79d54e17&e=83174fa570


A tak  nezbývá  nic  jiného,  než  užívat  selský  rozum  a  uplatňovat  taková  opatření,  která
odpovídají  současným  opatřením,  která  vydal  v ministra  zdravotnictví  pro  období  od
dnešního dne (24. 9.) do 7. října.   Samozřejmě i nadále je potřeba sledovat, zda se tato
opatření operativně nezmění. 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

POSLEDNÍ TERMÍN 30. 9. 2020!

Letošní  splatnost  členského  příspěvku  prodloužilo  prezidium  do  30.  června.  Vzhledem
k vývoji  situace kolem placení  padlo nakonec rozhodnutí,  že ještě 30. září  mohou centra
příspěvek zaplatit. 

Tomu,  kdo  do  té  doby  nezaplatí  nebo  nepožádá  o  snížení  členského  příspěvku,
případně se jinak ke členství nevyjádří,  zanikne po 30.  září 2020 členství  v Síti  pro
rodinu, z.s.

VZDĚLÁVÁNÍ

KURZ  „PŘÍPRAVA  KE  ZKOUŠCE  PROFESNÍ  KVALIFIKACE  Chůva  pro  děti  do
zahájení povinné školní docházky“ – LISTOPAD 2020, PRAHA

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení  povinné
školní docházky otevřeme v srpnu.

Kurz, který cíleně připravuje ke zkoušce profesní kvalifikace je sestaven ze tří celodenních
seminářů, jejichž obsah vychází z kvalifikačního standardu. Semináře Vám nejen pomohou
s teoretickou přípravou ke zkoušce, ale také vám pomohou získat sebejistotu pro získání
kvalifikace k výkonu vaší vysněné práce.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce. 

Přihlášky na kurz přijímáme do 31. 10. 2020 nebo do naplnění kapacity pomocí on-line
formuláře  přihlášky  (k dispozici  ZDE).  Do  3  dnů  od  vašeho  přihlášení  do  kurzu  budete
kontaktováni s dalšími informacemi. 

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – PODZIMNÍ TERMÍNY

Zkouškové termíny v roce 2020 – jedná se vždy o pátky: 

23. října, 20. a 27. listopadu, 4. prosince

Pro  více  informací  a  pro  přihlášení  ke  zkoušce  kontaktujte  Irenu  Přibylovou  na
irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ

mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5bWBlTj2J_LyIkLC8Y0BNQvBrUdPZuQieQxWFxjFjM7Nwxw/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202020/202011_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/od-ctvrtka-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-u-hromadnych-akci-a-ve-stravovacich-zarizenich/


Vzdělávací  semináře  v rámci  projektu  Společně  a  profesionálně  pokračují  i  v říjnu  a
listopadu: 

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

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

16. října, Třebíč: Komunikace v obtížných situacích (Petr Sucháček)

5. listopadu, Ústí nad Labem: Právní minimum (Radka Bláhová)

6. listopadu, Brno: Time management (Eliška Vondráčková)

12. listopadu, Kroměříž: Grafika pro negrafiky (Jiří Tománek)

13. listopadu, České Budějovice: Ekonomické minimum (Irena Gajdošová)

13. listopadu, Rudná u Prahy: Grafika pro negrafiky (Jiří Tománek)

18. listopadu, Pardubice: Grafika pro negrafiky (Jiří Tománek)

19. listopadu, Ústí nad Labem: Grafika pro negrafiky (Jiří Tománek)

20. listopadu, Ústí nad Labem: Google aplikace (Jiří Tománek)

V případě zájmu kontaktujte svojí krajskou koordinátorku.

ULOVENO V SÍTI

PŘESPAT V CENTRU NEZNAMENÁ JEN MÍT STŘECHU NAD HLAVOU, ALE TAKÉ
MOŽNOST INSPIRACE

Milá centra, ženy, rodiny,

chci se s vámi podělit  o milou zkušenost,  kterou jsem po delší době (ale již  opakovaně)
získala v rámci naší interní nabídky ubytování v MC.

Bydlíme v Kadani  na severozápadě Čech a naše centrum RADKA ubytování  v MC také
nabízí. Využily ho za dobu posledních cca 10 let asi 3 spíše pracovní návštěvy z jiných MC
a 1 soukromá,  i  když u  nás  přespávají  různí  partneři  a  dobrovolníci  mnohem  častěji.  
My jsme s manželem o víkendu "stěhovali" syna na kolej do Olomouce, dodávkou, protože je
sportovec, bral s sebou i kolo, a svezli jsme i další dva jeho spolužáky. Je to téměř 400 km,
skoro  5  hodin  cesty  (podle  stavu  D1).  Rovnou  jsme  tedy  počítali  s  nějakým  noclehem
a výletem, protože byla i předpověď krásného počasí.

Prohlédla  jsem  tedy  záložku  „Ubytování  v MC“  v  členské  sekci  sitprorodinu.cz a  našla
nejbližší MC s ubytováním v Mohelnici. Domluva mailem a telefonem byla flexibilní, vstřícná
a všechno klaplo (jako vždy).  Vybavení  pro přespání  bývá v MC dostatečné,  cena spíše
symbolická a i pasivní "nakouknutí pod pokličku" potěší či inspiruje. 

Kromě toho jsme si díky azylu v útulném Mohelníčku udělali z nezbytné únavné cesty hezký
dvoudenní  zážitek.  Po  prohlídce  Olomouce  a  projížďce  na  Svatém  kopečku  jsme  stihli
večerní prohlídku Mohelnice a další dopoledne ještě projížďku ve Slatiňanech. Zbytek cesty
po hradecké dálnici už uběhl rychle.

Máme velkou Síť možností – tak je využívejme! Těšíme se na vás i v našem krásném městě 
Kadani (covid necovid)

file:///C:/Users/Krakono%C5%A1/Downloads/sitprorodinu.cz


.

Hana Vodrážková, ředitelka Radka z.s., členka prezidia 

 



SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ

Inspirace  k Mezinárodnímu dnu kulturního dialogu v sobotu 26. 9. 2020:

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.

Reinhard K. Sprenger, německý hudebník 1953

Změna se děje nasloucháním a zahájením dialogu s lidmi, 

kteří dělají něco, čemu nevěříte, že je správné.

Jane van Lawick-Goodall, britská ethopoložka a antropoložka 1934

Buď se ve 21. století ekologická problematika stane základem dialogu
celoplanetárního lidstva, nebo žádné 22. století už nebude.

Konrad Lorenz rakouský, etolog a nositel Nobelovy ceny 1903 - 1989
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