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Milí přátelé v mateřských centrech,
první jarní den následuje Světový den vody (22. března). Všichni víme, že voda patří
k základním předpokladům života, že je vody na Zemi nedostatek a že dostupnost pitné vody je
vzácná nejen v rozvojových zemích. Na světě žije přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné
vody a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví. Přesto – ruku na srdce – myslíme na to, když
vodu denně používáme s naprostou samozřejmostí? V našich podmínkách, kdy se nás
nedostatek vody (ani pitné) téměř netýká, není pro nás snadné si představit přínos šetření
vodou u nás doma pro celosvětový stav vody.
Přesto nečekejme a zkusme přispívat nejrůznějšími cestami – byť často drobnými kroky – ke
zvýšení množství a kvality vody na planetě Zemi!

Víte, že...
můžete opět získat rodinnou vstupenku do Klášterů Český Krumlov?
S naším partnerem Kláštery Český Krumlov jsme pro vás připravili opět soutěž o rodinnou
vstupenku na interaktivní výstavu do Klášterů Český Krumlov v hodnotě 390,- Kč, která je
platná až do 31. prosince 2019. Více na www.klasteryck.cz
Vyhrají tři z vás, kteří jako nejrychlejší napíší na
email: hana.sustrova@sitprorodinu.cz alespoň tři činnosti, které můžete v Klášterech Český
Krumlov se svými dětmi dělat.
Pokud nevyhrajete, nezoufejte, za měsíc své štěstí můžete zkusit na našem Facebooku.

Ptáte se
zda můžete sdílet své příspěvky v Síťovinách nebo na Facebooku Sítě pro
rodinu.

Určitě ano! Síť pro rodinu staví na sdílení. Určitě je dobré sdílet inspirativní programy a neotřelé
nápady, zkušenosti, prosby o pomoc… Příspěvky by měly být stručné, se všemi potřebnými
informacemi (kdo, co, kdy, kde, s kým, pro koho, proč, popřípadě podmínky účasti nebo
hlasování) a s případnými odkazy na bližší informace. Tedy tak aby ti, kdo to budou číst, získali
potřebné informace, abychom chybějící informace nemuseli dohledávat.
Své příspěvky posílejte Petře Fajfrové: info@sitprorodinu.cz.

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 všem, kteří již členský poplatek pro tento rok uhradili.

Vzdělávání
V DUBNU SE ČISTÍ STUDÁNKA – seminář 6. 4. 2019 v Brně a 12. 4. 2019 v
Praze
Přijměte pozvání na další z řady inspirativních seminářů zaměřených na cvičení rodičů s dětmi.
Pod vedením zkušené a velmi oblíbené lektorky Mgr. Lenky Novákové získáte inspiraci
k tomu, jak uchopit tvorbu hodiny, sestavit hodinu a využít různorodých pomůcek při cvičení
s dětmi.

BRNO 7. 4. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlásit se můžete do 31. 3.
2019 ZDE
PRAHA 12. 4. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlašování probíhá do 7. 4.
2019 ZDE

PR, MARKETING A KOMUNIKACE – JAK ZVIDITELNIT MATEŘSKÉ
CENTRUM – seminář 9. 4. 2019, PRAHA
Potřebujete o svém centru dát vědět co nejefektivněji a pokud možno bezplatně? Pak přijměte
pozvání na interaktivní seminář, zaměřený na různé možnosti propagace, který vám v tomto
nelehkém úkolu pomůže. Na základě teoretických informací si sami určíte, kdo je vaší cílovou
skupinou a jak s ní co nejúčinněji můžete pracovat.
Seminář pod vedením lektorky Bc.

Hany Šustrové je určený především

pracovníkům/pracovnicím mateřských center.
Přihlásit se můžete do 3. 4. 2019 prostřednictvím on-line formuláře ZDE. Další informace
najdete v pozvánce.

Uloveno v Síti
PROSBA O POMOC HLASOVÁNÍM
Vážení a milí, moooooc vás prosím, pokud byste byli tak hodní a hlasovali pro náš projekt.
Potřebovali bychom v našem centru vybavit novou muzikoterapeutickou místnost.
Hlasovat se dá každý den – pouze 1 hlas z 1 IP adresy do 28. 3. 2019 do 12:00 hodin.
Děkuji, vážím si vaší pomoci. Hana Janiková, statutární zástupkyně a ředitelka Rodinného
Integračního Centra z.s. v Pardubicích

Odjinud
MEDA UMÍ HADA - STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2030
Fórum rodičů zve na otevřenou debatu pro veřejnost o české základní škole s rodiči, učiteli a
dalšími hosty (v pondělí 1. dubna 2019 v 18:00 až 21:00 v Divadle Kampa, (Nosticova 2a)
v Praze.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
5x o vodě
Někomu velmi dobře pasuje do hry, že se lidé nenávidí, že se kalí voda. Mezitím, co se
hádáme o hloupostech, se totiž výborně krade - prodává, kupuje, kšeftuje a podvodničí
neobyčejně nádherným způsobem.
Karel Kryl

Nikdy nesnižuj cenu svých slz. Můžou být hojivou vodou a pramínkem radosti. Někdy to jsou
nejvhodnější slova, která vycházejí ze srdce.
William Paul Young
Všichni kalíme svoji vodu, aby se zdálo, že je hluboká.

Friedrich Nietzsche
Hluboké vody zřídka bouří,- a tiše žijí lidé moudří.
Alexander Sergejevič Puškin
Zkalená voda se vyčistí, je-li v klidu.
Lao-c' čínský filozof

