SÍŤOVINY
12/2019
Milí přátelé v mateřských centrech,
koncem května jsme si připomněli 30. výročí od demonstrace Pražských matek s dětmi na
protest proti ovzduší v Praze a proti tomu, že jsme nedostávali informace o častých smogových
situacích, které ohrožovaly především zdraví našich dětí. Jednalo se o jedinou nerozehnanou
demonstraci před sametovou revoluci právě proto, že jsme byly jen matky s dětmi. Pravda,
někteří z našich partnerů šli opodál připraveni bránit nás.
27. května jsme prošly stejnou trasu jako v roce 1989 a průvod obohatily děti našich dětí. Není
to zlý sen, ale alarmující realita, že slogany transparentů z roku 1989 jsou aktuální dodnes (Co
je ekologické, to je ekonomické). Informace sice máme, přesto znečištění trvá. Navíc ohrožení
životního prostředí dostalo jiné parametry. Máme šanci každý z nás přispívat ke změnám.
Z hnutí Pražské matky po revoluci vzešla řada zajímavých aktivit, protože se většina z nás
začala věnovat různým tématům. Já jsem se dostala k myšlence mateřských center a díky tomu
postupně začala centra vznikat po celé republice, díky tomu spolupracujeme dnes v Síti pro
rodinu.
A to všechno díky vaší skvělé práci! Bez vašeho zapojení by skvělá myšlenky mateřských
center zůstala v zapomnění!
Nenechme si vzít naději, že naše práce má smysl!
Rut

Víte, že
mnohá členská mateřská centra Sítě pro rodinu nabízejí ve svých prostorách možnost
krátkodobého turistického ubytování a to za milé ceny?
To je informace, která se obzvlášť před prázdninami může leckomu hodit. Pokud tedy plánujete
výlet s rodinou a rádi byste takové „Síťové“ Airbnb, podívejte se do členské sekce (pod
zeleným puntíkem) na sitprorodinu.cz.
A jestli také tuto „službu“ nabízíte, ale ještě nejste na webu uvedeni, vyplňte přihlašovací
formulář, který je na stránce ke stažení a pošlete na info@sitprorodinu.cz.

Festival rodiny
FESTIVAL RODINY 2019 STÁLE JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY!
Festival rodiny jede na plné obrátky. Dohromady se zapojilo téměř 100 členských mateřských

center se svými akcemi. Těch nakonec po celé ČR proběhne více než 140. Mnozí z vás již své
festivalové akce mají za sebou a tak se těšíme na vaše zprávy a fotky! Posílejte ke sdílení na
náš fb, případně na info@sitprorodinu.cz.
V rámci společného PR jsme nastartovali spolupráci s Českou televizí, které jsme předali
seznam všech vašich (včas zaregistrovaných) festivalových akcí. Krajské redakce budou nyní již
samy dle svých možností kontaktovat organizátory a případně připravovat z akcí reportáže.
Budeme rádi za informace, pokud se k vám ČT přijela/přijede podívat.
O Festivalu rodiny také mluvila Rut Kolínská v ranním vysílání ČT a ve Zprávičkách na ČT
:D.
Vaše akce stále avizujeme na našem fb a na webu festivalrodiny.cz
Zahradní slavnost na Žofíně
Akci Sítě pro rodinu, která se konala 18. 5., přálo počasí a tak se na ostrov dostavilo několik
tisíc lidí, včetně návštěv slavných osobností a vás z center. Hudba hrála téměř nepřetržitě,
tancovalo se, psaly se vzkazy české rodině a z kloboučnictví vycházel jeden klobouk za druhým
(celkově se zde vyrobila téměř stovka parádních ozdob hlav). Na fotky ze Žofína se můžete
podívat tady a také tady.

Vzdělávání
PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA
Veškeré zkouškové termíny vypsané na červen jsou již plně obsazené. Na prázdniny pro vás
připravujeme další zkouškové termíny a přípravný kurz plánujeme předběžně na srpen.
V případě zájmu o více informací nebo o absolvování kurzu nebo zkoušky pište
na irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

Dotační program Rodina
PRVNÍ POSTŘEHY ZE SEMINÁŘE K METODICE 3. 4. 2019
Prezentace ze semináře bude k dispozici na webu MPSV.
Dobrá zpráva: Návrhů na změny obsahové části metodiky na rok 2020 se nemusíme bát. Ve
své podstatě se mnoho nezmění. Změny se týkají drobných upřesnění: důraz klade MPSV na
komplexní pomoc rodině v širším slova smyslu a má zájem, aby projektová aktivita byla ve
shodě s komunitním plánováním, popřípadě s krajskou strategií. Jakmile bude metodika
schválená, budou moci krajské koordinátorky požádat kraj o potvrzení pro ty z vás, kteří budou
podávat projekt.

Možná špatná zpráva: zpřísní se termín podání, a sice budou dva – jeden „bonusový“ 24. nebo
25. září (původně 22. 9. – na upozornění, že to je neděle, přistoupili prezentující na změnu na
jeden z uvedených dnů). Definitivní 30. 9., ale! tomu, kdo podá až v tomto termínu, budou
strženy 3 body. 3 body budou strženy též za nedostatečně podané přílohy.
Poměrně zásadní změnou ve své podstatě je detailní bodování, které by mělo zvýšit
transparentnost hodnocení.
Plánujeme uspořádat seminář, jakmile bude schválena a zveřejněna metodika. Lze
předpokládat, že to nebude dříve než koncem srpna.
Nejistý stále zůstává objem alokace na rok 2020. MPSV bylo požádané, aby se vyjádřilo
k dopisu, který poslala centra premiérovi. Lze očekávat odpověď, proto prosíme MC, která
odpověď dostanou, aby nám to sdělila. My čekáme odpověď na dopis, který jsme poslali
premiérovi za Síť pro rodinu. Na základě odpovědi, podnikneme další kroky.

Projektové příležitosti
SEMINÁŘ K DĚTSKÝM SKUPINÁM
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální
inovace a rovné příležitosti zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 111 OPZ na Podporu vzniku
a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.
Praha 10. 6. 2019
Brno 13. 6. 2019

Odjinud
AFS MEZIKULTURNÍ PROGRAMY, O.P.S. HLEDÁ HOSTITELSKÉ RODINY V ČESKÉ
REPUBLICE PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY Z CELÉHO SVĚTA!
Hostitelskou rodinou se může stát jakákoliv bezúhonná rodina na území ČR, jejíž členové doma
mluví česky.
Hostitelská rodina nezištně poskytuje studentovi zázemí své rodiny, tzn. ubytování (student
nemusí mít vlastní pokoj) a stravu. Hoštěním získává rodina zkušenosti s jinou kulturou,
nového člena rodiny a přátelství na celý život, náhled na vlastní kulturu skrze hoštěného
studenta, zajímavé a obohacující zážitky se studentem a mnoho dalšího.
Z našich zkušeností vyplývá, že i menší děti v hostitelských rodinách mají z hoštění užitek,
často velmi rychle navážou se svým starším hostitelským sourozencem úzký vztah, také díky
tomu, že i zahraniční student se česky teprve učí. Menší děti v hostitelských rodinách získávají
hoštěním základní sociální dovednosti a také většinou první zkušenosti s cizí kulturou, které pak
dokážou ve svém životě dobře zužitkovat. Hoštění je učí toleranci, nebojácnosti, sdílení, a navíc
získávají nového sourozence.

Hostitelští sourozenci ve věku hoštěného studenta (15-18 let) mohou být studentům naopak
dobrými parťáky ve škole, mohou jim pomoci začlenit se do kolektivu i s češtinou a učivem.
Zároveň od svých hostitelských sourozenců získávají světorozhled a především získávají
nového sourozence i kamaráda.
Většina studentů přijíždí do ČR na jeden školní rok, a to 23. srpna 2019. Studenti pocházejí
především z Asie, Evropy a z Jižní Ameriky. Na příští rok očekáváme 50 studentů z 15 zemí
světa. Seznam zemí najdete na našich webových stránkách. Na žádost rádi poskytneme
i medailonky konkrétních studentů.
Studenti ve věku 15-18 let, k nám přijíždějí s touhou poznávat, najít nová přátelství, naučit se
novému, poznat jinou kulturu, osamostatnit se. Účelem programu je, aby se AFS studentstudentka stali právoplatným členem své hostitelské rodiny, integrovali se co nejvíce do
společnosti, ve škole si našli kamarády, poznávali naši zem a lidi, naučili se česky a tím přispěli
k toleranci a porozumění mezi kulturami a národy.
Nejvíce informací o programu včetně referencí bývalých hostitelských rodin najdete na
našich webových stránkách. Zkušenosti bývalých hostitelských rodin i studentů si můžete
přečíst tamtéž. Přidat se také můžete na našem facebooku.
Pro více informací kontaktujte koordinátorku hostitelského programu: Monika
Janovská, monika.janovska@afs.org, 602 33 44 27.
V případě zájmu o hoštění zahraničního studenta, prosím, vyplňte kontaktní formulář.
Děkujeme a těšíme se na Vaše odpovědi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
Staré moudrosti pro moderní rodiče
Nechtějte od vašich dětí, aby usilovaly o mimořádné životy.
Taková snaha se sice může zdát být obdivuhodná, ale je to čiré bláznovství.
Pomozte jim místo toho nalézat zázraky a krásu v obyčejném životě.
Ukažte jim radost z chutě rajčete, jablka či hrušky.
Ukažte jim, jak plakat, když umírají zvířata nebo lidé.
Ukažte jim nekonečnou radost, která se skrývá v doteku ruky.
Ukažte jim, jak každodenní věci překypují životem.
To mimořádné se pak postará samo o sebe.
William Martin

