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Milí přátelé v mateřských centrech,  

zbývá nám poslední čtvrtina letošních „bouřlivých“ prázdnin. Působení živlů neovlivníme a je 

na nás, jak se s nimi vyrovnáme a jak jejich následky překonáme. Je skvělé, že panuje 

nesmírná sousedská i celospolečenská solidarita a že si dokážeme vzájemně pomáhat.   

Zlo, které páchají lidé, ovlivnit lze! Pravda, hledání cest k porozumění není snadné, ale 

neměli bychom na ně rezignovat. Aktuální situace v Afganistánu vyvolává bezmoc, můžeme 

jen podat pomocnou ruku, problémy této země však sami nevyřešíme.  

Afgánské události ve mně vyvolaly vzpomínky na 21. srpen 1968. Násilná okupace sice 

neprobíhala válečným bojem, ale přesto obětí bylo 148 a k tomu zhruba 500 těžce a stovky 

lehce zraněných.  

Važme si proto svobody a předcházejme nejen velkým, ale i malým konfliktům hledáním 

vzájemného pochopení! 

Rut 

 

Mimořádné upozornění 

Vzhledem k různým povinnostem prokazovat se platným certifikátem o očkování, vás 

upozorňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo, že od 12. 8. 2021 nejsou platné 

očkovací certifikáty vydané před 1. 6. 2021. Novou verzi si můžete stáhnout po přihlášení na 

ocko.uzis.cz. 

 

Víte, že  

rádi dostáváme a čteme vaše výroční zprávy, které nám mnozí posíláte?  

 

Až se nám podařilo, že jsme vás zapomněli  

upozornit, že Výroční zprávu Sítě pro rodinu si 

můžete otevřít na webových stránkách Sítě pro 

rodinu. 

V každém případě vaše výroční zprávy procházíme a 

budeme rádi, když se začtete i do Výroční zprávy Sítě a 

případně nám dáte zpětnou vazbu. 

 

 

 

 

https://obetiokupace.dejepis21.cz/
https://ocko.uzis.cz/
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1vy/MC_vyrocni_zprava_2020_web2.pdf


  

Ptáte se,  

kdo se může zúčastnit mezinárodních projektů Sítě pro rodinu?   

Účast na projektech je určena nejen pro vedení center, ale i všem z řad rodičů, kteří 

centrum navštěvují. Každá zahraniční cesta nabízí nevšední zkušenosti! 

Jedna z velmi zajímavých nabídek přišla ze Slovenska, a sice do Bosny a Hercegoviny od 

17. do 22. září 2021. Veškeré výdaje spojené s cestou jsou placeny z projektu.   

Více informací vám podá Jana Sýkorová, Ředitelka Únie materských centier, o.z., , 

sjs.sykorka@gmail.com (messenger: janka sykorka sykorova, +421905922552). Prosíme, 

pište jí a v kopii: rut.kolinska@sitprorodinu.cz, abychom měli přehled. 

Doporučují cestovat vlakem nebo autem, cestu je také možné spojit s navazujícím pobytem. 

Podmínky jsou zatím buď očkování, nebo negativní PCR test či 180 dní po prodělání covidu. 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ  

 

PŘÍPRAVA NA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 

Těší nás váš zájem zúčastnit se programů půlročního projektu zaměřeného na přípravu ke 

komunálním volbám 2022, který jste projevily vyplněním online dotazníku. Můžeme tak při 

přípravě programu vycházet z vašich potřeb a přání.   

Ještě zůstává pár volných míst, a tak prodlužujeme možnost se přihlásit prostřednictvím 

stručného online dotazníku do pátku 20. srpna 2021.   

V rámci projektu se budete moci zúčastnit libovolného počtu z nabídky 5 workshopů a 3 

tematických setkání, kde byste mohly sdílet své zkušenosti, a to zejména ty z vás, které už 

v lokální politice působí. Se vší pravděpodobností se většina setkání odehraje online, pokud 

pandemická situace dovolí, pak bychom rády uspořádaly i osobní setkání. 

 

PROJEKTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI  

 

DOBRO-DRUŽNÉ MIKROGRANTY ANEB POJĎTE (SI HRÁT) VEN! 

Nadace VIA nás oslovila, abychom s vámi sdíleli zajímavou nabídku „dobro-družných“ 

mikrograntů pro starší děti. Jedná se o skvělou příležitost, jak vést děti k zapojování do 

komunitních aktivit, motivovat je v tom, aby dělaly něco smysluplného pro svoje okolí a navíc 

byly venku na čerstvém vzduchu. Navíc se naučí zpracovávat projekty.  

Výše grantu sice není vysoká – 2 000,- Kč, pro děti však může znamenat nezaplatitelnou 

„školu komunitního života“. Nabídka trvá do října, programy se musí uskutečnit do konce 

listopadu. Dopřejte jim tu zkušenost! 

 

SEMINÁŘ K METODICE DOTAČNÍHO PROGRAMU MPSV RODINA 2022 

Pozvánku na seminář 9. 9. 2021 od 10:00 v zasedací místnosti České správy sociální 

zabezpečení, Křížová 25, Praha 5 posílali z MPSV všem dosavadním příjemcům.  Pokud se 

rozhodujete letos projektovou žádost podat, pak se přihlaste online co nejdříve, volali nám, 

že kapacita je téměř naplněna. 

mailto:sjs.sykorka@gmail.com
mailto:rut.kolinska@sitprorodinu.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBZmWwByFRKoS5GW53ZADkRVSUJMuBPfO8GX2NEw9F7KXlRA/viewform
https://www.nadacevia.cz/2021/07/21/jak-pomahaji-dobro-druzne-mikrogranty/?fbclid=IwAR27thjB-hp-kHgoNzHUXTc9D_YmHiLv5cpmgMV1MCFAa6U8AMgUPZvXkrw
https://www.nadacevia.cz/2021/07/21/jak-pomahaji-dobro-druzne-mikrogranty/?fbclid=IwAR27thjB-hp-kHgoNzHUXTc9D_YmHiLv5cpmgMV1MCFAa6U8AMgUPZvXkrw
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/dobro-druzne-mikrogranty/
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/dobro-druzne-mikrogranty/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgGwpvUgbMi61pvU2TgZVzoxsU5sV6H4brm66m8Bd0_X2Igg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


  

 

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ  

 

FÓRUM RODINNÉ POLITIKY 

Konečně je známo, že Fórum rodinné politiky 2021 se bude konat 7. - 8. 9. 2021 v Praze 

v Cubex Centru Praha na Pankráci. Program se stále piluje, respektive nejsou potvrzeni 

všichni „účinkující“. Přihlašovat online se však stále můžete.  

 

 

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Něco z kamínkové vášně: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuqdLuh_EpYa1bS6aOQTW5Q1B4i5nB9kVNYRejXtvhTVl_ZQ/viewform

