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Milí přátelé v mateřských centrech,
v těchto dnech probíhá již tradiční Fórum 2000, letos s titulem Obnovení slibu z roku 1989.
Jedná se o skvělé zastavení, ohlédnutí i osvěžení reality všedních dnů. V časové tísni se
účastním programu jen částečně, přesto se mi podařilo načerpat inspiraci pro každodenní
práci. Zaznělo například, že jak důležité je využívat příležitostí k setkání a vzájemně se
posilovat.
Správu Sítě pro rodinu i pracovní tým by velmi potěšilo, kdyby členská schůze Sítě pro
rodinu 23. 10. 2019 našla odezvu ve vašich řadách - právě jako příležitost ke vzájemnému
obohacování a možnost rozhodovat, kam má Síť směřovat.
Věříme, že si nenecháte ujít příležitost, která se naskytne jednou za tři roky. Abychom mohli
zajistit vše potřebné, potřebujeme, abyste se přihlásili prostřednictvím přihlášky online,
nejpozději do 20. 10. 2019. Děkujeme!
Těšíme se na vás!
Rut

Víte, že
ode dneška 15. 10. do čtvrtku 17. 10. můžete vy nebo vaši příznivci i známí podpořit Síť
pro rodinu, aniž by vás či je to cokoliv stálo?
A sice stáhněte si Pomocníka do vašeho prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, opera)
a my za to dostaneme od GIVTu 50 korun. Pomocníka si přidejte tady ➡ http://bit.ly/50kc-sitpro-rodinu
Vřelé díky za všechny stažené Pomocníky a sdílení tohoto příspěvku mezi vaše blízké! Vážíme
si každé pomoci! S givtím Pomocníkem můžete nakupovat přes internet, jak jste zvyklí, ale část
peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc jak pro Síť. Tak i pro jiné organizace, které
vyberete.

Ptáte se,
zda letos chystáme jako každoročně sympozion?
Letos jsme se rozhodli uspořádat sympozion pro změnu na Moravě v Brně 19. 11. 2019!
Pilujeme poslední detaily programu, abychom mohli rozeslat pozvánku. V každém případě
víme, že téma bude věnované slaďování práce a rodiny. A to nejen proto, že součástí bude
jako tradičně předávání certifikátů Společnost přátelská rodině, ale i proto, že sladění potřeb
rodiny a rodičů s požadavky zaměstnavatelů řeší většina z nás.
Certifikát Společnost přátelská rodině rádi předáme také centrům, která ho ještě nemají. Ta ho
získávají za podíl na prosazování společných zájmů rodin v rámci členství v Síti 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.
Obsahově se metodika více méně nezměnila, a tak vzhledem k jedinému možnému termínu,
který zavinilo pozdní vyhlášení dotačního programu (dnes či zítra), doporučují lektoři napsat
projekt a vložit do aplikace OK služby rodina a pak už jen na základě doporučení na semináři
dopilovat.
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.
Přihlášky na seminář přijímáme do 25. 10. 2019 prostřednictvím přihlašovacího
formuláře ZDE.
Více informací k semináři se dozvíte v pozvánce.
ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – POSLEDNÍ VOLNÝ TERMÍN V ROCE 2019
Poslední možnost složit zkoušku profesní kvalifikace ještě v tomto roce máte v termínu 6. 12.
2019. Ostatní termíny jsou již zcela plné. Pro přihlášení a více informací pište
na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
Úspěšný člověk je takový, který dokáže postavit pevné základy z cihel, které ostatní po něm
házejí.
Sidney Greenberg

