SÍŤOVINY
6/2019
Milí přátelé v mateřských centrech,
bylo by krásné, kdybychom mohli každý den s medvídkem Pú konstatovat: „Dnes je můj
oblíbený den.“ Některá data připomínají historické okamžiky, které vnesly do života lidí
zrůdnost, kterou si dnes neumíme představit. K takovým datům patří 15. březen 1939, kdy byla
potlačena svoboda a svébytnost Československa násilnou fašistickou okupací.
Jakkoliv bychom tato data rádi vytěsnili ze své mysli, víme, že je nutné si neblahé události
historie připomínat. A to právě proto, abychom se mohli podobným událostem vyvarovat.
Snažme se všemi způsoby, aby každý den mohl být naším oblíbeným dnem!
Rut

Víte, že...
byl vyhlášen další ročník soutěže Obec přátelská rodině?
Síť pro rodinu byla u vzniku soutěže, protože považujeme za důležité, aby prostředí obcí
bylo přátelské rodinám všech generací.
Jediné, co se nám nepodařilo zatím prosadit, aby se pořádala jen jedna soutěž. A tak jsou dvě
přihlášky.
Těší nás, že za 11 let bylo hodně úspěšných obcí právě díky mateřským centrům, která ve své
obci iniciovala účast v soutěži. Doporučujeme vám, podívejte se na podmínky v metodice
včetně formulářů a spojte se s představiteli vaší obce. Nabídněte jim, že jim s podáním
přihlášky či obou přihlášek pomůžete. Termín odevzdání je 14. 4. 2019.
Pokud byste potřebovali konzultaci, jsme vám k dispozici.

Ptáte se
na Fórum rodinné politiky MPSV, zda se bude opět konat.
Termín a místo je stanoveno: 14. a 15. května 2019 v Brně. Probíhají intenzivní přípravy,. Síť
pro rodinu má ve své kompetenci workshop prevence. Budeme rádi, když nám napíšete, co
byste rádi zdůraznili. O dalším průběhu příprav vás budeme informovat.

Členské příspěvky pro rok 2019
I v roce 2019 zůstává členský příspěvek ve stejné výši, která byla stanovena již v roce
2002, tedy 1000 Kč za mateřské centrum a 100 Kč pro členy - jednotlivce.
Členský příspěvek na rok 2019 je možné hradit od 1. ledna nejpozději do 31. března
2019. A to na účet Sítě pro rodinu: 51-888700287/0100. Do zprávy prosím uveďte ČP2019,
název vašeho centra a město, ve kterém působíte (např.: ČP2019, MC Jahůdka, Prostějov).
Kompletní informace o členském příspěvku naleznete na webu Sítě. A v dokumentu Přínos
členství se podívejte, co vše vám v rámci spolupráce nabízíme.
Děkujeme, že s námi jste. Dohromady jsme silnější a můžeme i hlasitěji do světa volat, jak jsou
mateřská centra potřebná.

Vzdělávání
INTERVIZNÍ SETKÁNÍ MATEŘSKÝCH CENTER – FINANCOVÁNÍ MC – 27. 3. 2019, PRAHA
Hledáte možnosti pro financování vaší činnosti a nevíte si rady?
Nabízíme vám možnost získat užitečné informace a sdílet s dalšími centry na intervizním
setkání s tématem financování mateřských center.
Na programu jsou témata jako dotace, fondy, nadace, lokální výzvy. Dále se dozvíte užitečné
informace k darům, sponzoringu, veřejným sbírkám, sociálnímu podnikání atp.
Na setkání přijali pozvání
Mgr. Kristýna Bálková – vedoucí oddělení metodické podpory, Odbor rodinné politiky a
politiky stárnutí a Ing. Michal Špaček z téhož oddělení – vše o dotaci MPSV „Rodina“,
Soňa Konečná – finanční manažerka RC Žirafa Bílovice,
Ing. Irena Gajdošová – účetní a auditorka a další.
Setkáním bude provázet Mgr. Rut Kolínská, zakladatelka MC v ČR a ředitelka Sítě pro rodinu.
Přihlášky na akci přijímáme do 22. 3. 2019 prostřednictvím přihlašovacího formuláře ZDE.
Více informací k semináři se dozvíte v pozvánce.
TERMÍNY ZKOUŠEK PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA V BŘEZNU
Nejbližší termín pro konání zkoušek profesní kvalifikace chůva je: 29. 3. 2019. Přihlašovat se
můžete na emailu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

Uloveno v Síti
ČTECÍ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ
RC Heřmánek v Olomouci – Holicích Heřmánek spolupracuje s dalším centry a mateřskými
školami na projektu Čtecí babičky a dědečkové. Můžete se inspirovat milou reportáží a zařadit
podobný program do vašeho centra.

Public Relations
KÁVA O ČTVRTÉ 8. 3. 2019
Zajímá vás, co jsem říkala v rozhovoru na téma „Práce nebo rodina“ v pořadu Káva o čtvrté na
ČRo Dvojka? Rozhovor bez hudebních stupů je k dispozici v archivu rádia.
Rut

Odjinud
VÝSTAVA O PERINATÁLNÍ HOSPICOVÉ PÉČI „JIHOČESKÉ DÍTĚ V SRDCI“

Ve středu 27. března 2019 bude v Českých Budějovicích v areálu kláštera petrinů na
Žižkově třídě zahájena výstava o perinatální hospicové péči s názvem Jihočeské Dítě v
srdci-perinatální hospic.
Pořádá ji organizace Jihočeské Dítě v srdci, z.s. Pomáhá rodinám, které z jakéhokoli důvodu
přišly o své dosud nenarozené děti, nebo se připravují na to, že své děti krátce po narození
ztratí.
U zrodu organizace Jihočeské Dítě v srdci, z.s. stála Hana Doskočilová, která dlouhodobě
působila v MC Petrklíč v Českých Budějovicích. Více o výstavě a činnosti vypovídá tisková
zpráva.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ

3 pohledy na násilí
Pokud nenávidíte násilí a nevěříte politice, zbývá vám jediný lék: vzdělání.
George Orwell
Rozumem, nikoli násilím máme vést lidi k pravdě.
Denis Diderot
Vše ať se děje přirozeně, násilí ať se vzdálí ze všeho, co se děje.
Jan Amos Komenský

