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Milí přátelé v mateřských centrech, 

vývoj pandemie nabral na síle a nezbývá, než se podřídit mimořádným opatřením, obrnit
se trpělivostí a zachovat si dobrou mysl. 

Není překvapením, že se vyrojily všelijaké konspirační teorie, co  mne  však překvapuje, že
kolují  i  v nejbližším okolí  center.  Nebezpečí  virtuální  reality spočívá v šíření  „zaručených“
zpráv a ve složitém ověřování jejich věrohodnosti. Shodou okolností 24. 10. je Světový den
pro rozvoj informací. Ve vysvětlení jeho smyslu se píše: „Vznikl z popudu OSN roku 1972.
Právě  tento  den  nám  připomíná  důležitost  informací  pro  naše  rozhodování,  náš  život.
V dnešní době většina lidí  z ´vyspělé´ části  světe má rychlý přístup k mnoha informacím
prostřednictvím internetu a sdělovacích prostředků.  Ovšem pravdivost  všech informací  je
otázkou.“ 

Nezapomínejme, že neseme odpovědnost za to, co šíříme.

K historii každého národa patří milníky, na které se nemá zapomínat. Mezi ty naše české se
řadí 28. říjen 1918. Těžko si dokážeme představit radost, kterou naši předci prožívali – konec
války, konec habsburské nadvlády! Nabízejí se paralely s budováním demokracie tehdy a po
Sametové revoluci. Tenkrát však po dvaceti letech vývoj přerušila 2. světová válka a pak
rychlý nástup komunistické strany a s ní další nesvoboda. 

Dobrou zprávou pro nás dnes je, že rozvoj  demokracie se zatím nepodařilo narušit, jakkoliv
můžeme mít ze současného stavu velké rozpaky. A tak ráda sdílím slova Václava Havla:
„Demokracie není tedy pouze systémem ochrany jedněch proti nebezpečím, kterým jsou pro
ně  druzí,  ale  je  také  -  a  to  především  -  způsobem  spolubytí  těch,  kteří  se  mají  rádi
a vzájemně se uznávají a ctí.“

Záleží na každém z nás, jaký způsob „spolubytí“ zvolíme! 

     Rut

 

Víte, že 

se Výzva 2 k programu COVID – Nájemné vztahuje i na mateřská centra. 

Tým Covid – Nájemné na Ministerstvu průmyslu a obchodu nám na dotaz odpověděl,
že ANO, pokud poskytujete služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti
obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména
zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně
přípravy na vyučování.

Tedy  vám,  kdo  nabízíte  programy  pro  věkové  skupiny  od  6  do  18  let,  doporučujeme
prostudovat  na  výše  uvedeném  odkaze,  jak  můžete  žádat  o  podporu.  Návod  je  velmi
podrobný a navíc se můžete obrátit o metodickou pomoc: covidnajemne@mpo.cz.
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-74
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/


VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ

Níže uvedené vzdělávací  semináře v rámci projektu Společně a profesionálně jsou zatím
stále  v plánu  a  doufáme,  že  v listopadu  pojedou  dle  uvedeného  rozpisu.  Vzhledem
k podmínkám  projektu  nebudeme  semináře  převádět  do  online  prostředí,  proto  jejich
realizace závisí na aktuálních opatřeních proti pandemii. Krajské koordinátorky vám dají včas
vědět. 

4. listopadu, Třebíč: Ekonomické minimum (Irena Gajdošová)

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: Google aplikace (Jiří Tománek)

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

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

26. listopadu, Kroměříž: Mzdové účetnictví (Irena Gajdošová)

27. listopadu, Třebíč: Komunikace v obtížných situacích (Petr Sucháček)

V případě zájmu kontaktujte svojí krajskou koordinátorku.

ULOVENO V SÍTI
SPOLUPRÁCE SÍTĚ S LIBERECKÝM KRAJEM 

Není nadto, když se práce daří  a stejně tak se daří  spolupráce s ostatními,  pro které je
prorodinná  politika  stejně  důležitá  jako  pro  nás.  Příkladem  takové  spolupráce  je vydání
v pořadí  již  druhého zpravodaje  rodinné  politiky  Libereckého  kraje  "Rodinám",  kde  se
o mateřských centrech a Síti pro rodinu dočtete hned na třech místech. Na straně 12 se píše
o  práci  a  úsilí  center  Libereckého  kraje  v jarní  koronavirové  době.  Strana  11  přibližuje
Festival rodiny i aktivity center v kraji a hned na 3. straně zmiňuje autorka článku „soutěž“
Společnost přátelská rodině. 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1084829/2020-10-15%2011:39:43.000000


SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K  PŘEMÝŠLENÍ

3x o pravdě

Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby bylo pravda.
Gaius Julius Caesar 

Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: 
Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!

Jan Amos Komenský

Není většího neštěstí, než když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila.
Blaise Pascal

https://azcitaty.cz/citaty/blaise-pascal/
https://azcitaty.cz/citaty/jan-amos-komensky/
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