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Milí přátelé v mateřských centrech, 

Síť  pro  rodinu  si  každoročně připomíná import  myšlenky  mateřských center  na Tři  krále
v roce 1990. Díky vám všem aktivním lidem zapustila centra v naší zemi kořeny a rozšířila se
nejen ve velkých obcích, ale i v docela malých vesnicích. 

Přínos  vaší  práce  v centrech  spočívá  především  v prevenci  rizikových  jevů  v rodině
a komunitě (potažmo celé společnosti). V době pandemie jste prokázali jedinečnost center,
a sice  jste  dokázali  adresně  a operativně  pomáhat  v místech,  kde  působíte.  Sleduji  váš
kreativní přístup k řešení složitých situací, které kvůli pandemii nastávají. Klobouk dolů, co
všechno zvládáte.   

Jednu z výhod členství v Síti  spatřuji  ve vzájemném sdílení,  inspiraci,  podpoře a pomoci.
Vytváříme společenství spolupráce, kde má každý své místo. Krajská koordinátorka v Kraji
Vysočina Daria Čapková mne upozornila na citát Zen Shina: „Květina vůbec nepomyslí na
soupeření s květinou vedle ní. Jednoduše kvete.“ 

Tak  je  to  i  s vámi  centry,  každé  kvete  jinak,  protože  vycházíte  z potřeb  u  vás  v obci
a z potřeb rodin, které vás navštěvují. Společně tvoří centra pestrobarevnou louku, kde si
každý může vybrat právě tu svoji květinu. 

Přeji nám všem, aby po loňském „podivném a zmateném“ roce, který jsme nemohli přeskočit,
se letos naplnilo přání tří králů a život se mohl vrátit do přirozených postupů. Například, že se
nejprve zaměříme na prevenci, abychom předcházeli problémům.

Kéž se nám to podaří!

   Rut

Ptáte se, 
co vás v Síti čeká v letošním roce? 
Odpověď za současné pandemické situace není snadná. Rádi bychom pracovali podle plánů
daných projekty i strategií, avšak mimořádná opatření mnohé plány posouvá. A tak budeme 
sledovat vývoj a využívat všech možností, aby naše práce pro centra byla stále kvalitní 
a přínosná. Jen musíme všichni počítat s tím, že může být občas jiná než obvykle (zejména 
formou online). 



V každém případě nás společně čeká 2. ročník Festivalu rodiny od 7. 5. do 20. 6. 2021 (i ten 
už jsme si vyzkoušeli oběma formami – offline i online). Průvodce Festivalem  rodiny vám 
pošleme příští týden. 

Víte, že 
se  snažíme  prosazovat,  aby  podpůrné  programy  v rámci  pandemie  směřovaly
cíleně na neziskový sektor? 

Bohužel   se   nepodařilo   naše   úsilí   podpořit   peticí  „  NEZAPOMÍNEJTE  NA  NEZISKOVÉ  
ORGANIZACE, KTERÉ PRACUJÍ S RODINAMI, DĚTMI A MLÁDEŽÍ, I TY DNES BOJUJÍ O PŘEŽITÍ“

Necelých 800 podpisů (682 online a zbytek papírově)  je  na podporu argumentace opravdu málo.
Pokusili jsme se alespoň oslovit Radu vlády pro nevládní organizace,  odpověď zmocněnkyně vlády
pro lidská práva Heleny Válkové nepřináší žádný konkrétní návrh, který by nastínil alespoň částečnou
jistotu pro práci mateřských center.  

Dokud se hlasitě ve velkém počtu neozveme, nikdo si nás nevšimne.

ULOVENO V SÍTI
TŘI KRÁLOVÉ – JINAK

MC Beruška Nepomuk pořádá tradičně Tříkrálovou sbírku. Letos bohužel nemůžeme chodit,
ale  rozdáváme kalendáře dodané Charitou a pro širokou veřejnost jsme připravili  úkolovou
venkovní hru pro celou rodinu Putování se třemi králi.

Zdraví Karolína Buriánová

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ

http://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/RVNNO_Odpoved_Helena_Valkova.pdf
https://www.facebook.com/events/450802432955164/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1367087503637395%7D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/543747682316703/posts/3921186584572779/
https://www.petice.com/nezapominejte_na_neziskove_organizace_ktere_pracuji_s_rodinami_dtmi_a_mladei_i_ty_dnes_bojuji_o_peiti#sign
https://www.petice.com/nezapominejte_na_neziskove_organizace_ktere_pracuji_s_rodinami_dtmi_a_mladei_i_ty_dnes_bojuji_o_peiti#sign
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