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Milí přátelé v mateřských centrech,

jakkoliv  doba není  příznivá,  opatření  proti  pandemii  se  neustále  mění  a máme pocit,  že
nerozumíme tomu, co se děje, nepropadejme „blbé náladě“.  Říká se: „Co nás nezabije, to
nás posílí.“ Proto uprostřed zmatků vnímejme každodenní drobné radosti. Ostatně z nich se
skládá většina našeho života. 

Podzimní  melancholická  nálada  vybízí  k zastavení  a  rozjímání  v teple  domova.  Proč  se
nevrátit ke kořenům a nedopřát si chvíle tichého soustředění v „komůrce srdce svého“, jak
říkal Jan Amos Komenský. 

Věřím, že se každému z nás podaří objevit  inspirativní „múzu“, která přinese nový vítr do
„plachet“ našeho života i chuť  pouštět se na neprobádané plavby.   

     Rut

 

Víte, že 

opatření zamotala plány nejen vám, ale i pracovnímu týmu Sítě pro rodinu? 

Podobně jako vy jsme museli zrušit naplánované akce, změnit termíny, hledat náhrady a jiná
řešení.  Trávíme u počítačů více času, než bychom chtěli. Zkrátka jsme na stejné lodi, a tak
vás prosíme o trpělivost a pochopení, že někdy nestíháme reagovat hned. 

Ptáte se, 
zda je stále aktivní naše (Síťová) právní poradna.  

Ano, své dotazy můžete psát na:  pravni.poradna@sitprorodinu.cz v interní sekci naleznete odpovědi
na další dotazy. Zkrátka poradna je tu pro vás.

SYMPOZION 

PREVENCE OFFLINE A ONLINE – 2. 12. 2020, 9:00 – 12:00 

Okolnosti  pandemických  opatření  nás  vedou  k tomu,  že  letošní  sympozion  se  odehraje
online. Program jsme rozdělili do tří bloků:

I. Přínos prevence. 

Síť pro rodinu se dlouhodobě snaží prosadit větší podporu prevence a to zejména té, která
se odehrává v mateřských centrech. Podařilo se nám zajistit vstup paní profesorky Lenky
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Šulové,  jejíž  slova vás nejen potěší,  ale získáte i  odborné argumenty na obhajobu vaší
činnosti.  

II. Děti a technologie

Současná pandemická doba nás „donutila“ více používat online prostředí, a tak paradoxně
trávíme my i naše děti víc času u počítačů, než bychom si přáli. Proto jsme pozvali  Jana
Kršňáka z organizace Digiděti, který řekl: „O tom, že děti to zvládnou, když to zvládneme
my. Řekneme si, jak na to...“

III.  Osvěta rizik domácího násilí a včasné odhalování možných krizových situací

Domácí  násilí  se  stává  stále  více  aktuálním  tématem  i  v mateřských  centrech.  Petra
Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí  nám přiblíží možnosti,  jak s tématem domácího násilí
v centrech pracovat.

V průběhu sympozionu zazní také, jak prevenci vidí lidé z MC, odborníci, politici …

Můžete se přihlásit  pomocí  online přihlášky na celý sympozion nebo na jednotlivé bloky.
Budeme rádi, když se přihlásíte  do 27. 11. 2020, abyste mohli nejpozději 30. 11. dostat
přihlašovací odkaz na Google Meet.

Pracujeme  na  pozvánce,  ale  online  doba  znamená  pro  některé  osobnosti  daleko  vyšší
zatížení, a tak se nepodařilo autorizovat  všechny texty.  Jakmile bude pozvánka hotová,
pošleme ji a budete ji moci šířit i mezi vaše kontakty. 

Věříme, že společně strávíme přínosný a inspirativní čas!

Rut Kolínská 

ZPRÁVA Z PREZIDIA
Prezidium se sešlo online  23.  10.  2020 především proto,  aby provedlo  aktualizaci  kroků
v roce  2021  v kontextu  Strategie  2018  –  21.  V příštích  Síťovinách  vás  seznámíme
s výsledkem. Zároveň prezidium projednalo aktivity v oblasti prosazování společných zájmů
– situace kolem novely  zákona o dětské skupině a absence podpory NNO, které pracují
s rodinami, podnět sepsat petici, kterou pošleme v samostatném e-mailu. Dále se zabývalo
finanční situací Sítě a aktuálním děním. 

ULOVENO V SÍTI

Pandemie poznamenala některá členská centra natolik, že se rozhodla skončit nebo zmrazit 
svoji činnost. O to větší radost máme, že navzdory nepřízni času můžeme v Síti přivítat nová 
centra, jako například RC Třemšínek v Rožmitále pod Třemšínem. Založily ho maminky 
v roce 2019. Jedná se o dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek, který funguje na bázi 
dobrovolnictví, to znamená, že žádná ze členek nedostává žádnou finanční odměnu za 
vykonanou práci. Jak napsaly: „Vše děláme v rámci našeho osobního života a volna, 
z přesvědčení a radosti, že je to tak správně.“
Členky teamu jsou Mgr. Monika Punčochářová (předsedkyně), Eva Marie Bahenská 
(místopředsedkyně), Bc. Petra Trefná, Ksenija Voříšková, Michaela Málková

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGqYKEGja7viqxP7s0sr8Z42a8NKTmDewBDnhTZt1lqM37RQ/viewform


Kéž se jim práce daří!

ODJINUD
NÁKUPY PRO POTŘEBNÉ SAMOŽIVITELKY A SAMOŽIVITELE ZNOVU BĚŽÍ

Nora Fridchrichová mi volala, že se znovu rozjíždí možnost žádat o nákupy pro potřebné
samoživitelky a samoživitele. V případě potřeby i o notebook. Jediné, o co nás prosí je, aby
kontakty byly opravdu ověřené! 

Jaká data je potřeba poslat?  

Jméno a příjmení

adresu bydliště včetně čísla domu

PSČ obec

telefonní číslo 

Prosím pište pod sebou v pořadí, jaké je uvedeno. Ulehčí to práci.   

V případě diety je dobré napsat, o jakou dietu se jedná. Případně napište i stáří dítěte.

(Veškerá anonymita zůstává dodržena v rámci GDPR.) 

V současné době jsou dva dodavatelé rohlík.cz  a košík.cz. Tam kam dojíždí rohlík.cz, tam je
možné  poslat  tak  zvaně  „čerstvý“   nákup,  který  obsahuje  i  maso  a  zeleninu,  pokud
dohledáte, tak rohlík.cz zajíždí, budu moc ráda. Paní Fridrichová by byla ráda, kdybychom
mohly nákupy předem rozdělit. Zjistit to můžete na: www.rohlik.cz. Díky za spolupráci!  

Dnes budu opět odesílat  kontakty, které dosud přišly.  Máte-li  kolem sebe další  potřebné,
dejte mi vědět na adresu: rut.kolinska@sitprorodinu.cz
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SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ

3x o radosti

Není nutné vědět, kam jdeš, není nutné vědět,  proč jdeš, 
jediné, co je nutné vědět, je, že jdeš s radostí. 

Protože, když jdeš s radostí, nemůžeš jít špatně.

Osho

Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.

 Albert Einstein 

Proboha, radujte se více! Je to jediný a nejspolehlivější lék na všechny nemoci.

Nikolaj Vasiljevič Gogol 
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