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Milí přátelé v mateřských centrech,  

ráda vzpomínám na 10. prosinec 1988. Tehdy se podařilo, že byla povolena veřejná akce na 

oslavu Mezinárodního dne lidských práv. Na Škroupově náměstí na Žižkově se sešly tisíce 

lidí nejrůznějšího věku – od dětí v kočárcích po devadesátníky. Vlastně se jednalo o jedinou 

povolenou „manifestaci“ na sklonku komunistického režimu. Tehdejší atmosféru plnou 

naděje bych přála zažít každému. Onen úžasný nádech naděje na příchod nových možností 

sice následoval nekonečný rok boje za svobodu a důstojné žití, přesto přesně na den o rok 

později podala komunistická vláda demisi a Sametová revoluce začala nabírat jasný směr 

k vítezství.  

Naděje a očekávání patří k neodmyslitelným symbolům Adventu, patří k němu též „usebrání 

do pokojíku srdce svého“, jak říkal Jan Amos Komenský. Tedy čas zastavení a ohlédnutí 

zpět, abychom mohli opět vykročit správným směrem a správným tempem.  

Letos to potřebujeme víc jako kdy jindy. Kéž se nám to daří! 

   Rut 

 

 

 

Víte, že  

videa s podporou prevence od osobností řad center, odborníků a politiků 

můžete shlédnout na Youtube? 



Jedná se o třiceti vteřinové vstupy, které měly zaznít na sympozionu Prevence offline 

a online, ale po všeliké úsilí a poradách s odborníky se nám nepodařilo je spustit v potřebné 

kvalitě. Uložili jsme je tedy na Youtube, kde si je všechny můžete v klidu projít.  

Jednotlivé vstupy budeme též sdílet na facebookové stránce Sítě pro rodinu. 

 

Ptáte se,  

zda má smyl sbírat ještě podpisy pod petici „Nezapomínejte na neziskové 

organizace, které pracují s rodinami, dětmi a mládeží, i ty dnes bojují 

o přežití“ a kam máte posílat popisové archy. 

Určitě ještě stojí za to požádat vaše návštěvníky/klienty, aby podepsali petici online, a to co 

nejdříve. Rozešlete odkaz na veškeré vaše kontakty.  

Pokud jste sbírali podpisy také na podpisové archy, pak je prosíme, pošlete na adresu: 

Síť pro rodinu, Truhlářská 24, 110 00 Praha 1.  

Jedině velký počet podpisů může přesvědčit ty, kdo rozhodují o opatřeních, do 

kterých žádáme, abyste byli zařazeni i vy.   

 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

KDE SE TVOŘÍ A BOŘÍ SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ  

Lektor vědomé komunikace Zdeněk Okleštěk zve na seminář online 14. 12. 2020 10:45 

– 11:00 těmito slovy: 

„Víte, že jedním z pouhých dvou zdrojů sebevědomí dětí jste právě vy? Je dobré vědět, proč 

to tak je a uvědomovat si, jak můžete svým přístupem, jednáním a způsobem komunikace 

v každé konkrétní situaci sebevědomí dětí tvořit, případně bořit.  

Přijďte si poslechnout kde, kdy a čím my dospělí ovlivňujeme to, jak se budou děti cítit 

v dospělosti. Jak si budou věřit, přemýšlet o sobě, o svém místě ve společnosti a jak budou 

vnímat svět kolem sebe. Přijďte objevit, jak můžeme růst zdravého sebevědomí a dostatečné 

sebedůvěry dětí podporovat.“ 

Přihlašujte se pomocí tohoto formuláře do 11. 12. 2020. Počet účastníků není omezen.  

Více informací a dotazy: Petra Janatová, krajská koordinátorka v Karlovarském, Libereckém 

a Ústeckém kraji, petra.janatova@sitprorodinu.cz, tel.: 773 819 012 

 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ 

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsme nuceni zrušit veškeré vzdělávací semináře 

v projektu Společně a profesionálně do 12. prosince 2020. Po té do konce roku už další 

semináře neplánujeme. Doufáme, že se na vás můžeme těšit zase od ledna 2021.  

O aktuálních seminářích vás budeme informovat v Síťovinách nebo vás bude kontaktovat 

vaše krajská koordinátorka. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaP4gBfPWqW8zsS3FQipgwh59RToVafU8
https://www.facebook.com/sit.pro.rodinu
https://www.petice.com/nezapominejte_na_neziskove_organizace_ktere_pracuji_s_rodinami_dtmi_a_mladei_i_ty_dnes_bojuji_o_peiti
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9udcF7YVVB-jjECiQQg-14hvxABAXSJVKkb2H7AFCqr8dRQ/viewform


 

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – VYHLÁŠEN LEDNOVÝ TERMÍN 

Vyhlašujeme nový termín zkoušky profesní kvalifikace chůva na 22. 1. 2021. 

Pro více informací a pro přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na 

irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

PREZIDIUM 

 

Z JEDNÁNÍ PREZIDIA 1. 12. 2020 

Členky prezidia se opět sešly online, a to 1. 12. 2020. Tentokrát jsme se zabývaly především 

výší  členského příspěvku, jehož částka 1.000,- Kč se od ustavující valné hromady v roce 

2002 nezměnila, a to i přesto, že z dobrovolnického sdružení se stala profesionální střešní 

organizace, která nabízí služby, metodikou podporu i prostor ke sdílení jak v krajích, tak 

i napříč celou republikou. 

 Rozhodly jsme se proto otevřít diskuzi na téma výše členského příspěvku, budeme 

rády za váš názor. 

  

ULOVENO V SÍTI 

 

MAGDA MEČKOVSKÁ Z OLOMOUCKÉHO PROVÁZKU  23. 2. 1965 – 3. 12. 2020 

 

Je snadné vyslovit, že smrt je součástí života, avšak je těžké přijmout odchod nejen blízkých, 

ale i těch, které známe zpovzdálí. Magda Mečkovská patřila k výrazným osobnostem 

mateřských center v Olomouckém kraji, i když nebyla z těch, kdo jsou všude vidět a slyšet. 

S obdivem jsem sledovala zpovzdálí její statečný a odhodlaný, několikaletý zápas se 

zákeřnou chorobou. Magda zanechala hluboké stopy plné inspirace a příkladů pokorné 

služby pro druhé. Vzpomínejme na ni s vděčností!  

Rut Kolínská 

mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


 

ODJINUD 

 

NÁKUPY PRO SAMOŽIVITELKY A SAMOŽIVITELE 

Volala Nora Fridrichová, že ve sbírce na nákupy pro samoživitelky a samoživitele  má 

stále dost peněz a že před Vánoci bude každý nákup určitě potřebný. A tak můžete i nadále 

navrhovat potřebné osoby z vašeho okolí. V nouzových případech je možné žádat 

i opakovaně.  

Své návrhy prosíme, pište vašim krajským koordinátorkám, které zprostředkují zápis 

na seznam.  

Potřebujeme znát: 

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.)  



 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

3x o právu 

Jenom si navykněte šlapat po právech svých bližních, a ztratíte ducha vlastní svobody, 

a budete zralí stát se poddanými prvního úskočného tyrana, který se mezi vámi zvedne. 

Abraham Lincoln 

 

Hledání pravdy je nejvznešenějším právem. Sdělení pravdy je nejzákladnější povinností. 

Germaine de Staël 

 

Mohu něco neuznávat, ale nemusím to proto špinit, a nemohu druhým brát právo v to věřit.  

Albert Camus 

 

 


