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Milí přátelé v mateřských centrech,  

k symbolům Vánoc patří světlo. Světla před Vánoci ubývá, temné podzimní dny vnášejí do 

života mnohé pochybnosti, beznaděj i zoufalství. Dva uplynulé pandemické roky nás 

poznamenaly tíhou nejistoty, která se vkrádá do našich životů, a právě proto se zkusme 

naději přicházejícího světla co nejvíce otevřít.  

Každý úsměv, každá podaná ruka, každé laskavé slovo, …, může zažehnout jiskru naděje 

i tam, kde převládá beznaděj.  

Konec roku nabízí zastavení a ohlédnutí. Přes všechny těžkosti se vám všem daří vytvářet 

komunity vzájemné podpory a solidarity. Přeji vám stálou radost z vaší práce. A tu přeji 

i celému pracovnímu týmu v Síti pro rodinu!  

Kéž se nám všem i nadále společně daří krok za krokem proměňovat podmínky pro život 

rodin.  

Rut 

 

 

VÝROČNÍ ROK 2022 

 

V roce 2022 nás čeká kromě Festivalu rodiny několik významných událostí. A tak si 

rezervujte čas na členskou schůzi Sítě pro rodinu 28. dubna a na sympozion s programem 

pro dospělé i děti 15. května.   

 

VZDĚLÁVÁNÍ 

BUĎTE NEJLEPŠÍ VERZÍ SEBE SAMA 

Workshop 18. 1. 2022 s talentovým koučem Martinem Skaličkou Workshop je určen zejména 

ženám, které zvažují kandidaturu v komunálních volbách 2022, i těm, které se už komunální 

politice věnují. Přihlašování probíhá prostřednictvím online přihlášky do 13. 1. 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Martin_Skalicka_workshop.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDC-J0J_P9ozzdZbZCDNT2wPJ8RrO3jjrdD1ZQnqssZ7lBcA/viewform


ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY 

Vypsané termíny na počátku roku 2022: 28. 1. 2022 a 25. 2. 2022. 

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

irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

PUBLIC RELATION  

RÁDIO ZET 

Dny vděčnosti zdravotníkům, … našly odezvu v médích. V rozhovoru 15. 12. 2021 v Rádiu 

Zet se podařilo zabrousit i na situaci v neziskových organizacích.  

  

ULOVENO V SÍTI  

 

OCENĚNÍ HANY VODRÁŽKOVÉ A RADKY KADAŇ 

Posíláme velikou gratulaci člence prezidia Sítě pro rodinu Hance Vodrážkové a sdílíme radost 

s Radkou Kadaň: 

„Chceme se s vámi v tomto adventním čase podělit o naši radost. Dostali jsme tento týden velký 

předvánoční dárek, respektive rovnou dva: ocenění Osobnost neziskového sektoru pro naši 

ředitelku Hanku Vodrážkovou a jako celá organizace jsme ve finále Neziskovky roku. Je to 

i díky našim skvělým návštěvníkům a příznivcům.  

Práce s láskou má smysl a nosí další štěstí, užijme si to všichni!“ 

 

ODJINUD 

 

PATRON DĚTÍ 

Každá - i drobná pomoc může změnit těžký úděl. Jako jedna z mnohých možností se nabízí 

spolupráce s Patronem dětí. Přečtěte si prosím příběh o skautu Markovi přihlášený do 

projektu Patron dětí a pomozte libovolným darem k jeho lepšímu pokračování. 

Každá pomoc se počítá! 

 

JAK POMOCI RODIČŮM DOBŘE SE ROZEJÍT? 

Aperio nabízí místa v semináři určeného pro sociální pracovníky v rámci projektu 

Rozchodem rodina nekončí. Přihlásit se je možné online. 

 

 

 

 

 

mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://www.radiozet.cz/podcast/zdravotnici-delaji-svou-praci-na-500-procent-chceme-jim-ukazat-ze-jsme-za-to-vdecni-rika-prezidentka-site-pro-rodinu-rut-kolinska?fbclid=IwAR2Uhl0AtbbnCj3oUxCukMz-bqjTjy938q3pn_VlknZAVZMp2OrN_W0X8Jo
https://www.radiozet.cz/podcast/zdravotnici-delaji-svou-praci-na-500-procent-chceme-jim-ukazat-ze-jsme-za-to-vdecni-rika-prezidentka-site-pro-rodinu-rut-kolinska?fbclid=IwAR2Uhl0AtbbnCj3oUxCukMz-bqjTjy938q3pn_VlknZAVZMp2OrN_W0X8Jo
https://radka.kadan.cz/2021/12/17/top-10-osobnost-neziskoveho-sektoru/?fbclid=IwAR21ZroUDGXNxP9-Ml3jfmkRgIDhSl-tJvVrNfKKnuLtqxKWPft_Fngjbjs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qXj451db5Pk&fbclid=IwAR05GdbIrPFbcUrDBh82jP4dsNKttIJ1aBlO1fNUVPCPyWe6PJ_c15wwe8w
https://patrondeti.cz/pribeh/skautovi-markovi-na-notebook-potrebny-ke-studiu
https://aperio.cz/wp-content/uploads/2021/12/Seminar_Jak-pomoci-rodicum-dobre-se-rozejit_pozvanka_leden-22-1.pdf
https://aperio.cz/samozivitel/pro-odborniky/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-z4nvljMFez6lQQkHoCd9v5S-K7s0KNSgcyTK4esCqgJ7QA/viewform


SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti v pokoji a dokonalý plamen 

dobročinnosti v srdci. 

  Washington Irving 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


