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Milí přátelé v mateřských centrech, 

při včerejších oslavách svobody a demokracie víc než kdy jindy zaznívala důležitost zapojení
každého z nás k ochraně hodnot, které nám Sametová revoluce přinesla. Hodně přemýšlím
o tom, jakou bychom mohli  mít  sílu,  kdybychom se více všichni zapojovali  k možnostem,
které máme. 

Minulý týden jsme spustili petici „Nezapomínejte na neziskové organizace, které pracují
s rodinami, dětmi a mládeží, i ty dnes bojují o přežití“. Petici, která má upozornit na to,
že do svízelné situace se nedostal  jen  byznys sektor,  ale i  neziskový.  Petici,  kterou se
pokusíme společně přesvědčit  ty,  kdo připravují  podpůrná opatření,  aby do nich zahrnuli
i neziskové organizace, které pracují s rodinami. Tedy i vás mateřská centra! 

Očekávali jsme, že se strhne podpisová lavina, protože kolem každého centra se pohybuje
velké množství lidí, kteří by se mohli obávat jejich zániku. Bohužel zatím se počet podpisů
přehoupl  teprve  lehce  přes  400,  což  je  počet,  kterým  nejde  argumentovat
o potřebnosti. 

Má-li petice mít smysl, je potřeba zapojit co nejširší okruh osob, které vašich služeb
využívají. Podle podpisů vidíme, že jen několik center šíří petici všemi možnými cestami. 

Chceme-li dosáhnout toho, aby potřeby center byly zohledněny, pak pod peticí musí
být  tisíce podpisů!  Proto vás znovu žádáme o aktivní zapojení do sběru podpisů, a to
jak  rozesláním  odkazu  s     peticí   na  vaše  e-mailové  adresáře  s prosbou  o  nezbytné
podpisy. 

Jedná se o podporu vaší činnosti, a proto je potřeba, abyste byli slyšet!

     Rut

 Ptáte se, 
zda pozvánku na sympozion  Prevence offline a online     můžete rozesílat  i  vašim
partnerským  organizacím  i  sympatizantům  a  sdílet  ji  na  vaší   facebookové
stránce?   

Určitě ano, přihlásit se můžete nejen vy prostřednictvím online přihlášky, ale pozvat můžete také další
lidi z našich center nebo i jiné osoby, o kterých se domníváte, že  by je to mohlo zajímat. K jedné
z výhod pořádání sympozionu online formou patří poměrně vysoká kapacita. 

Víte, že 

sociální sítě skrývají nečekaná úskalí? 

Proto sdílíme varovný příběh jedné naší kolegyně, která doporučuje: zablokujte dětem
platby telefonem a na sociální síti nastavte, že vaše přátele vidíte jen vy!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGqYKEGja7viqxP7s0sr8Z42a8NKTmDewBDnhTZt1lqM37RQ/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/prevence_onoffline.pdf
https://www.petice.com/nezapominejte_na_neziskove_organizace_ktere_pracuji_s_rodinami_dtmi_a_mladei_i_ty_dnes_bojuji_o_peiti


„Spolužačce  (říkejme  jí  Hanka)  naší  třináctileté  dcery  se  někdo  naboural  do  profilu  na
Instagramu a odeslal všem, s kým v posledních dnech komunikovala přes Instagram, zprávu
o tom,  aby poslali  svoje  telefonní  číslo.  Dcera  poslala  v  domnění,  že  ho  posílá  Hance.
Následně přišla nějaká sms, kterou Hanka chtěla přeposlat (to byla chyba), dcera ji bohužel
přeposlala a nás to nyní stálo ve vyúčtování telefonních služeb 3.000,- Kč. Přesně do výše
stropu nastaveného na m-platby. Zkoušíme reklamovat. Dopátrali jsme se zatím, že v tom
jede slevhry.cz a platmobilem.cz. 

Chtěla jsem napsat "poučte děti, aby nic neposílaly", ale tohle se vážně tvářilo jako zpráva
od Hanky. Divné to začalo být až ve chvíli,  kdy i spolužákům, který měli číslo na Hanku,
přišla stejná zpráva, tak pak Hanka na společný chat napsala, že nikomu nic posílala. Ale to
bylo až po přeposlání sms. 

Šířím to dál, protože třináctileté inteligentní dítě to nemůže vůbec prokouknout, natož mladší.
Načítám teď o tom informace a zjišťuji, že se jedná o jeden z nejběžnějších způsobů.“

ULOVENO V SÍTI

PŘÍLEŽITOST KE VZÁJEMNÉ PODPOŘE 

Do 20. 11. 2020 můžete online hlasováním podpořit RaMC Slavičín, z.s.. Jejich projekt
se  dostal  do  hlasování  o divokou  kartu  v rámci  projektu  „ČSOB pomáhá  regionům“.  To
znamená, že ze tří  projektů z každého kraje se vybere jeden, ten který bude mít nejvíce
hlasů. A ten pak postoupí do samotného finále o finanční odměnu. 

Hlasovat z  jedné  e-mailové  adresy  lze  jen  jednou  (stačí  jen  uvést  e-mail  – odeslat –
a následně potvrdit v emailu).

Za vaši podporu děkuje Simona Goňová.

17. LISTOPAD V PROGRAMECH MATEŘSKÝCH CENTER 

Sdílíme inspiraci z Rosic a z MaTaTa v     Brně – Husovicích   , jak si připomínat  17. listopad 
v mateřských centrech. K lidskému řetězu v     Rosicích   se můžeme přidat všichni. 

ODJINUD

INSPIRATIVNÍ MATERIÁLY 

Petra Tenglerová z Heřmánku v Olomouci sdílí materiály, které vás mohou inspirovat anebo 
nasměrovat k novým tématům v centru. Jedná se jak o aktuální témata distanční výuky a  
osamělosti v     izolaci,   tak i o téma, které v centrech nebývá často probírané, ale dotýká se 
každého z nás, a sice umírání – možnosti podpory při umírání a když náš blízký zemře.

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/kdyz%20nas%20blizky%20zemrel.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/moznost%20podpory%20pri%20umirani.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/moznost%20podpory%20pri%20izolaci.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/K_uceni_jen_PC_nestaci.pdf
https://www.rosicehrave.cz/lidsky-retez/
https://www.facebook.com/RCMaTaTaHusovice/posts/1297637657273000
https://www.rosicehrave.cz/
https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1063-prorodinne-aktivity
http://platmobilem.cz/
http://slevhry.cz/


SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K  PŘEMÝŠLENÍ

V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni.

Václav Havel
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