Posilujeme hodnotu rodiny
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25/2019
Milí přátelé v mateřských centrech,
členskou schůzi máme za sebou. Vím, pro mnohé se jedná o formální záležitost. A svým
způsobem to také je. Ale! Zároveň máme příležitost se potkat a sdílet, což já osobně vnímám
jako obrovský dar. Osobně se potkat s vámi, které znám dlouho či jen krátce, nebo jen po emailu či telefonu. Jen mne pak mrzí, že nemám na každou z vás dost času. Tím se omlouvám
všem, kterým jsem se neměla čas v klidu více věnovat.
Přiznám se, že mne fascinovalo, že jste všechny přinesly „něco na zub“ i pro ostatní. Považuji
to za krásnou tradici, která patří k Síti! V časech, kdy všechno zařídí cateringová firma, bychom
si ji neměli nechat vzít! Vřelé díky za vaše příspěvky!
Vím, že dnešní úvodní slova věnuji víc těm, které se zúčastnily členské schůze, ale vězte, že si
to zaslouží! Přijměte to jako pozvání na členskou schůzi za tři roky!
Před tím však proběhne mnoho dalších příležitostí, nejbližší se nabízí sympozion v Brně 19. 11.
2019. Bližší informace sdílíme níže!
Těšíme se na vás!
Rut

Víte, že
letos máme ještě jednu jedinečnou příležitost k setkání? A sice na 19. 11. v Brně na
sympozionu s názvem RODIČE NA ROZTRHÁNÍ.
Přikládáme pozvánku s programem. Téma práce versus rodina trápí mnohé z nás, a tak
věříme, že vás program zaujme. Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlášky online.

Ptáte se,
koho zvolily účastnice členské schůze Sítě pro rodinu do prezidia a kontrolní komise?
Do prezidia byly zvoleny (v abecedním pořadí): Rut Kolínská, Šárka Pravdová, Bára

Šabachová, Lenka Šebelová a Hana Vodrážková. Sejdou se 20. 11. a zvolí prezidentku
a 1. viceprezidentku. Kontrolní komise bude pracovat ve složení, jaké zvolila členská schůze, a
sice dle abecedy: Jitka Michalcová, Alena Stejskalová, Ludmila Šimková.
Všem děkujeme za chuť podílet se na práci Sítě pro rodinu!

Vzdělávání
METODIKOU DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA KROK ZA KROKEM – PRAHA, ŘÍJEN
2019
Ve spolupráci s MPSV jsme pro vás připravili seminář zaměřený na to, jak formálně správně
napsat a podat projekt do dotačního titulu Rodina. Na semináři se seznámíme s metodikou
především v kontextu vyplňování formuláře v OK systému, budeme se zabývat rozpočtem
projektů a vzájemně budeme sdílet praktické příklady. Účastníci semináře mohou své konkrétní
projekty rovnou konzultovat s pracovníky MPSV. Máte-li konkrétní dotazy ke svému projektu už
nyní, vepište je přímo do přihlašovacího formuláře.
Lektory semináře jsou Ing. Michal Špaček a Mgr. Kamila Krejcárková – Odbor rodinné
politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Setkáním bude provázet Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu, z.s.
Obsahově se metodika více méně nezměnila, lektoři doporučují napsat projekt a vložit do
aplikace OKslužby rodina a pak už jen na základě doporučení na semináři dopilovat.
Přihlášky na seminář přijímáme do 29. 10. 2019 prostřednictvím přihlašovacího
formuláře ZDE.
Více informací k semináři se dozvíte v pozvánce.
V PROSINCI BUDOU ZRÁT HVĚZDY ZLATÉ – seminář 30. 11. 2019 v Brně a 6. 12. 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 30. 11. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlásit se můžete do 24. 11. 2019 ZDE
PRAHA 6. 12. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlašování probíhá do 1. 12. 2019 ZDE

Odjinud

Krizová linka pro mámy a táty oslaví rok fungování
Když jsou starosti tak velké, že si s nimi rodiče nevědí rady, často tím bohužel trpí i jejich děti.
Proto je tu Linka pro mámy a táty. Bezplatná psychologická podpora pro rodiče, kteří řeší
partnerské neshody, jsou ve stresu kvůli problémům s výchovou nebo třeba procházejí těžkým
rozchodem. Citlivá podpora, rada zkušeného psychologa nebo prosté vyslechnutí může pomoci
rodičům, aby znovu mohli být oporou svým dětem. Linka společnosti Aperio je tu pro rodiče
ZDARMA každé pondělí od 10 do 16 hodin na čísle 739 416 408.
www.aperio.cz/krizova-linka-pro-mamy-a-taty

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.
Karolína Světlá

