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Milí přátelé v mateřských centrech, 

procházíme podivným časem, jehož konec se nám stále vzdaluje, svízelných situací kolem 
nás přibývá, dotýkají se stále bližšího okolí. A přesto věřím, že naděje zůstává. Naším 
úkolem je jít jí naproti. Nejen dodržováním nutných pravidel, ale i povzbuzováním lidí kolem 
sebe. 

Afroamerické hnutí za občanská práva v USA, jehož cílem bylo zrušení zákonů stanovujících
rasovou segregaci a prosazení ústavních práv vztahujících se na Afroameričany, trvalo 
kolem dvaceti let. Baptistický kazatel  Martin Luther King povzbuzoval bojovníky za lidská 
práva černochů slovy: „Pokud nemůžete létat, běžte; pokud nemůžete běžet, choďte; pokud 
nemůžete chodit, plazte se; ale v každém případě pokračujte v pohybu.“

A tak i my buďme v pohybu!

Rut

Ptáte se, 

na to, jak se orientovat v současných nařízeních?

Situace je vskutku zapeklitá, chaotická a často nesrozumitelná. V kompetenci Sítě pro rodinu
však není vydávat stanoviska a doporučení, o která byste se mohli opírat. V časech 
nouzového stavu je třeba sledovat mimořádná a ochranná opatření a podle nich se řídit. 

Vyhlídka, že se situace uklidní, sice není za rohem, ale neztrácejme naději! 

Víte, že 

můžete členské schůze či valné hromady pořádat online? 

A to na základě zákona   č. 191/2020 Sb.   Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti 
trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního 
řádu (hlava IV, zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám). Platnost zákona byla 
zatím prodloužena do 30. 6. 2021.

Nedoporučuje se však řešit důležité strategické otázky, jako je například změna stanov  nebo
další směřování organizace, ale vyřídit jen to nejnutnější (například schválení účetní závěrky,
výroční zpráva, případně volba statutárů, pokud jim uplynulo funkční období).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-191
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/


VZDĚLÁVÁNÍ

VIRTUÁLNÍ SVĚT aneb BEZPEČNĚJŠÍ INTERNET

Zveme na webinář 9. února 2021 od 16:30 do 18:30 hodin (online přes youtube kanál),
ve  kterém  vás  provedou  lektoři  Petr  Šmíd  a  Michal  Ksandr  moderními  technologiemi
zejména ve vztahu k dětem,  nebezpečím sociálních sítí  (Instagram, TikTok), používáním
smartphonů a hraním počítačových her.

Seminář pořádáme zdarma v rámci  kampaně Den bezpečnějšího internetu 2021

Více informací najdete  v     pozvánce  . Přihlašovat se můžete  přes formulář do 9. 2. 2021 do
15:00 hodin. Poté vám přijde potvrzovací e-mail s odkazem na webovou adresu setkání. 

V případě  jakýchkoliv  dotazů  se  obracejte  na  krajskou  koordinátorku  Hanu  Šustrovou:
hana.sustrova@sitprorodinu.cz, tel. 602 178 829.

KURZ  „PŘÍPRAVA  KE  ZKOUŠCE  PROFESNÍ  KVALIFIKACE  Chůva  pro  děti  do
zahájení povinné školní docházky“ – BŘEZEN 2021, PRAHA

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení  povinné
školní docházky otevřeme v březnu.

Kurz, který cíleně připravuje ke zkoušce profesní kvalifikace je sestaven ze tří celodenních
seminářů, jejichž obsah vychází z kvalifikačního standardu. Semináře Vám nejen pomohou
s teoretickou přípravou ke zkoušce, ale také Vám pomohou získat sebejistotu pro získání
kvalifikace k výkonu vaší vysněné práce.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce. 

Přihlášky na kurz  přijímáme do 5.  3.  2021 nebo do naplnění  kapacity  pomocí  on-line
formuláře  přihlášky  (k dispozici  ZDE).  Do  3  dnů  od  Vašeho  přihlášení  do  kurzu  budete
kontaktováni s dalšími informacemi. 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/202103_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/210209_Webinar_Virtualni%20svet.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIAHO1V0QEXdK-BcNXYHyJWfiHJEG6UY8Td3SIbwxs6F-hwA/viewform
mailto:hana.sustrova@sitprorodinu.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ3mI390b33tz27ZD6Qbxkcsxd_ipAm7zXFAR9TiXQCQYtTA/viewform?usp=sf_link


ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY

Nejbližší volný zkouškový termín je pátek 19. 2. 2021.

Další vypsané termíny jsou: 25. 3. 2021 a 26. 3. 2021.

Pro  více  informací  a  pro  přihlášení  ke  zkoušce  kontaktujte  Irenu  Přibylovou  na
irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

ODJINUD

RODINÁŘE KRAJE VYSOČINA

Kraj  Vysočina  bude  organizovat  pravidelně  každý  čtvrtek  ve  spolupráci  se  špičkovými
odborníky a lektory z oblasti rodinného života „Rodináře“ zaměřené hlavně na to, aby rodiny
dobře  fungovaly  a  dokázaly  co  možná  nejlépe  překonat  konflikty  a  nepříjemnosti,  které
rodinný život a výchova dětí běžně přináší. Rodináře jsou zdarma a připojit se může každý. 

První RODINÁŘ můžete sledovat 11. února od 16:00 do 17:30 hodin.

Podrobné informace o RODINÁŘÍCH naleznete v přiložených letáčcích a na tomto odkazu
https://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp,  kde  budou  od  8.  února  zveřejněny
i přihlašovací odkazy pro jednotlivé RODINÁŘE.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ

3x Olga Havlová (11. 7. 1933 - 27. 1. 1996)

Náš záměr je jednoduchý – pomoc postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme
milosrdenství, ale pomoc, která lidi – často v přeneseném slova smyslu – postaví na nohy.

Chovám se podle toho, co si myslím. Člověk má dělat to, nač má sílu. 

Nekomplikuj věci nadbytečným myšlením.

https://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
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