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Milí přátelé v mateřských centrech,  

jaro zápasí se zimou, my s chorobami, tak trochu nás obklopuje „blbá nálada“, přesto občas 

svitne slunce a s ním i záblesk toužené a potřebné změny. Než na ni dojde, zkusme sepsat 

a spočítat, co všechno jsme se díky pandemii naučili, kdo nás čím překvapil nebo potěšil, co 

jsme získali… 

Věřím, že toho nebude málo!  

Rut 

Ptáte se,  

zda i letos máte k dispozici naši právní poradnu?  

Ano, právní poradenství jsme vám zajistili i letos!  

V rubrice PRÁVNÍ PORADNA na webových stránkách v části pouze pro členy Sítě pro rodinu 

najdete otázky a odpovědi, které vám mohou pomoci řešit váš problém. Vstoupit tam můžete 

pomocí hesla, které jste dostali.  

Pokud nenajdete odpověď na téma, které vás trápí, pak prosíme, pište na: 

pravni.poradna@sitprorodinu.cz 

V případě, že nemáte heslo do členské sekce, prosíme, obraťte se na vaši krajskou 

koordinátorku.  

 

Víte, že  

se můžete zapojit do mezinárodního výzkumu o stavu porodnictví včetně předporodní 

a poporodní péče v zemích Visegrádské čtyřky? 

Dotazník vznikl v rámci projektu, kterého se Síť pro rodinu účastní. Hlavní cíl projektu „Laskavě 

do života“ směřuje otevření dialogu na téma prenatální přípravy na mateřství a postnatální péči 

na Slovensku, v Maďarsku, Polsku i v České republice. Bližší informace najdete na našem 

webu.  

Vyplněním online dotazníku (v češtině) pomůžete odkrýt zásadní problémy a nedostatky 

porodnictví, jak je vnímáte vy. Abychom získali co nejobjektivnější pohled, potřebujeme co 

nejvíce odpovědí.   Prosíme tedy, šiřte dotazník mezi nejen mezi matky, které navštěvují vaše 

centrum, ale mezi další organizace, se kterými spolupracujete.  Děkujeme! 

 

FESTIVAL RODINY 

 

FESTIVAL RODINY – PŘIHLAŠOVÁNÍ 

Online formulář se nesměle začíná plnit. Víme, že není snadné v tento nejistý čas něco 

plánovat, přesto věříme, že i letos připravíte nejrůznější aktivity podobně jako loni. 

https://sitprorodinu.cz/rodina-v-centru/prihlaseni-do-clenske-sekce/
mailto:pravni.poradna@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.cz/projekty/visegrad-fund-laskave-do-zivota.html
https://sitprorodinu.cz/projekty/visegrad-fund-laskave-do-zivota.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbkHSHIpof5iW1xwXCSSy3QVeu58Kcilw8As5C83hwu3Xinw/viewform


Nezapomínejte je tedy postupně přihlašovat. Stačí vyplnit několik základních otázek, nejpozději 

však do 30. 4. 2021, abychom mohli 3. 5. vydat tiskovou zprávu k zahájení festivalu. 

Připomínáme, že letošní soutěž bude velmi jednoduchá. A sice na závěr budeme losovat. Počet 

výherců závisí na počtu získaných odměn (některé už máme opět přislíbeny), takže ti z vás, kdo 

se zapojí s více programy či akcemi, mají větší šanci něco vyhrát. 

 

FUNDRAISINGOVÉ PŘÍLEŽITOSTI 

 

ENERGIE RODINY 

V současné době mnozí přemýšlíte, jak získat nevázané finanční zdroje. Zapojili jsme se do 

projektu Energie rodiny, který je postaven na podílu ze zisku při prodeji energie. Dodavatel 

energií Kolibřík Energie a.s. nabízí výhodně elektřinu a plyn a polovinu zisku dostane Síť pro 

rodinu. V praxi to znamená, že každý odběratel nejen získá výhodně energie, ale zároveň 

přispěje Síti pro rodinu a mateřským centrům. Další informace o projektu získáte na webu 

Energie rodiny. 

Stejně už funguje 6 let Skautská energie, kde jsme zapojení do projektu konzultovali.  

Co to pro vás znamená? 

Pokud se zapojíte, to znamená, že za každého z vašeho centra, kdo bude odebírat energii přes 

Kolibřík, získáte 40 % z celkového zisku přímo. Další část jsme se rozhodli rozdělit na použití 

pro Festival rodiny (30 %) a druhých 30 % na Síťový fond pro případy potřeb center a Sítě 

v nouzi. Převod uživatele energie obstará Kolibřík, není s tím tedy žádná práce.  

Pokud se projekt ujme, pak by se zisk mohl stát příjemným příspěvkem do vašich rozpočtů.  

Více o systému se dozvíte od krajských koordinátorek. 

  

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Hymna života 

 

Život je šance - využij ji 

Život je krása - obdivuj ji 

Život je blaženost - užívej ji 

Život je sen - uskutečni ho 

Život je výzva - přijmi ji 

Život je povinnost - naplň ji 

Život je hra - hrej ji 

Život je bohatství - ochraňuj ho 

Život je láska - potěš se s ní 

Život je záhada - pronikni ji 

Život je slib - splň ho 

Život je smutek - překonej ho 

Život je hymna - zpívej ji 

Život je boj - přijmi ho 

Život je štěstí - zasluž si ho 

Život je život - žij ho. 

Matka Tereza 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMmHjtozZg5-wgJWtGSQGqvE3gg2lA-lFwlFIyrIogxLOS0Q/viewform
https://www.energierodiny.cz/
https://www.energierodiny.cz/

