SÍŤOVINY
4/2020
Milí přátelé v mateřských centrech,
tentokrát prosíme, věnujte pozornost zejména informacím k 1. ročníku Festivalu rodiny.
Zařazením rubriky Festival Rodiny 2020 zahajujeme pravidelné sdílení informací, jak ze strany
pracovního týmu Sítě pro rodinu, tak i z vaší strany. Prosíme tedy o vaše reakce, připomínky,
podněty a také o přihlašování vašich programů do Festivalu rodiny.
Citáty (Slovo závěrem) budeme směřovat k mottu S námi kvete každá rodina, rádi je doplníme
fotografiemi z dílen ve vašich centrech. Děkujeme, že nám je budete posílat.
Máme se všichni na co těšit!
Rut

Víte, že
29. 2. 2020 končí možnost účasti v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům?
Oslovili jste vaši obec? Ještě byste to mohli stihnout. Účast přináší nejen možnost porovnání
s jinými obcemi, ale také příležitost navázat spolupráci s představiteli vaší obce!
Podrobnosti uvádí MPSV na uvedeném odkaze.

Ptáte se
občas na detaily kolem Sítě pro rodinu – na historii Sítě pro rodinu, na know-how
a podobně.
Chcete mít přehled o organizaci, které jste členy. A tak nás napadlo, že bychom otevřeli novou
rubriku, kde bychom tyto informace sdíleli.
Ptáme se tedy vás, zdá vám přijde náš nápad smysluplný a přínosný. A pak vás prosíme
o nápad, jak by se tato rubrika mohla jmenovat. Náš brainstorming není moc bohatý (ABC Sítě
pro rodinu, Vše o Síti, Síť kolem a kolem, Síť tam i zpět …).
Děkujeme za reakci!

FESTIVAL RODINY 2020
S NÁMI KVETE KÁŽDÁ RODINA
Po úspěšném nultém ročníku Festivalu rodiny vyhlašujeme 1. ročník od 8. 5. do 21. 6.
2020 a těšíme se na spolupráci s vámi všemi.
Podrobnosti o Festivalu rodiny a podněty k realizaci festivalových programů uvádíme
v Průvodci Festivalem rodiny. K dispozici je logo, banner a prezentace Festivalu rodiny.
Přihlašovat se můžete online do 19. 4. 2020.
V případě nejasností se obracejte na vaše krajské koordinátorky nebo přímo
na info@sitprorodinu.cz.

PUBLIC RELATIONS
NOČNÍ MIKROFÓRUM S TEREZOU BOUČKOVOU
V neděli 9. 2. 2020 pozvala spisovatelka Tereza Boučková do pořadu Noční Mikrofórum Rut
Kolínskou. Rozhovor se točil nejen kolem rodiny, mateřských center a časů minulých.
RANNÍ PLUS
Záznam vyjádření Rut Kolínské k problematice dostupnosti péče o předškolní děti v pátek 7. 2.
2020 dostupné není. V kostce šlo o obhajobu přínosu dětských skupin, které umožňují volbu
rodičům a nabízejí alternativní péči vedle mateřských škol.

Vzdělávání
VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ
V rámci projektu Společně a profesionálně se můžete vzdělávat po celé republice. Mnoho z vás
je do projektu zapojených, ostatní se ale můžete zúčastnit jen jednotlivých seminářů. Přinášíme
vám přehled únorových a březnových seminářů. Pokud vás nějaký zaujme, prosím, kontaktujte
svojí krajskou koordinátorku pro více informací.
20. února, Kroměříž: Stres a jeho odstraňování (Hana Paštěková)
26. února, Pardubice: Vedení a koučink zaměstnanců (Hana Janíková)
28. února, Rudná: Účetní závěrka (Irena Gajdošová)
12. března, Kroměříž: Specifika řízení NNO (Hana Janíková)
13. března, České Budějovice: Ekonomické minimum (Irena Gajdošová)
23. března, Třebíč: Grafika pro negrafiky (Kateřina Švidrnochová)

Uloveno v mezinárodní síti
MÍLE PRE MAMU
Slovenská Unia materských centier vás zve k zapojení do Míla pre mamu 9. května 2020. Což
je v praxi „mílová procházka“ (1,6 km) rodičů s dětmi i s prarodiči. Jít je možné jakkoliv – pěšky,
na kole, na koloběžce, na bruslích, na invalidním vozíku, s dětmi v kočárku, v náručí či na
ramenou. Ve své podstatě to může být obdoba pohádkového lesu.
Účast v Míly pre mamu můžete zařadit do akcí v rámci Festivalu rodiny, dostal by i náš Festival
rodiny mezinárodní rozměr. Inspiraci najdete v Duha Klubu Rodinka v Přerově, ti už mají se
zapojením několikaletou zkušenost.
Přihlásit se můžete do 29. března 2020 na přihlašovacím formuláři. Na tomto odkaze si
můžete přečíst i další podrobnosti.
Jen se pak Mílí pre mamu nezapomeňte přihlásit i do Festivalu rodiny.

Odjinud
SVĚTOVÝ TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ O PENĚZÍCH A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Organizátoři Světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti vás zvou ke
spolupráci. Smyslem iniciativy je upozornit na nutnost výuky a osvojování si zdravých
finančních návyků od útlého věku až do dospělosti.
Cílem a úkolem je pomoci po celé republice zorganizovat maximální počet přednášek,
workshopů a setkání na téma finanční gramotnost.

Global Money Week 2020 bude probíhat od 23. do 29. 3. 2020 a vyvrcholí začátkem dubna
odbornou konferencí v České národní bance. GMW Czech Republic má tradičně podporu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR a České národní
banky.
Národní organizátoři vám nabízí svou pomoc:





při zajištění obsahu workshopů
při oslovení odborníků z bankovního / finančního sektoru, nebo z řad podnikatelů
sdílení zkušeností z předešlých ročníků
dodání grafických podkladů a instrukcí pro pořadatele

Pro zájemce o zapojení do GMW 2020 mají připraveny všechny potřebné materiály a podrobné
informace. Stačí se zaregistrovat na stránkách www.fgdoskol.cz/gmw-2020/, kde najdete i
podrobné informace.
Nenechte se zmást, že je projekt hodně cílen na školy. Síť pro rodinu byla oslovena, protože
pracuje s rodinami i s předškolními dětmi a tam je třeba začít s osvětou.
Neváhejte tedy této nabídky využít!!

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ

5x o květině
Květina je krása, zakletá do říše snů a ticha.
Otto František Babler
Každá květina kvete svým tempem.
Suzy Kassem
Květina, která následuje slunce, tak dělá i ve dnech, kdy je zataženo.
Robert Leighton
Každá květina kvete ve svůj vlastní čas.
Ken Petti
Květina nemyslí na soupeření s květinou vedle ní. Prostě jen kvete.
Zen Shin

