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Milí přátelé v mateřských centrech,
bezpečnosti ve virtuálním světě se v poslední době věnuje dost pozornosti. Informací
o nebezpečí, které tu číhá nejen na děti, ale i na nás dospělé není nikdy dost. A proto sdílím
odkaz na webové stránky, které provozuje Avast Software s.r.o. a kde se dozvíte mnoho
dobrých rad.
Do kin se dostává film V síti, který odhaluje tvrdou realitu. Stominutový dokument bude
přístupný lidem od patnácti let. Kratší verze trvající 63 minut V síti: Za školou cílí už na děti od
dvanácti let. Snad se podaří drsné téma sexuálních predátorů na sociálních sítích nejen otevřít,
ale také zabránit dalšímu zneužívání dětí.
Pravda není to zrovna veselé téma v závěru letošního masopustu. Avšak lépe začít hned než
nikdy.
Mějte dobrý přechod do postních dnů!
Rut

Víte, že
už je spuštěno online přihlašování vašich aktivit do Festivalu rodiny?
Festival bude letos probíhat od 8. května do 21. června 2020. V Průvodci Festivalem
rodiny se dočtete o festivalu více. Přihlašovat se můžete do 19. 4. 2020. Prosíme,
nenechávejte přihlášení na poslední chvíli.

Ptáte se
zda můžete posílat občas vyšší částky členského příspěvku, než je povinnost, tedy
1.000,- Kč, tak jak stanovila valná hromada už v roce 2003?
Tradice posílání vyšších příspěvků vznikla z iniciativy z vašich řad jako ocenění práce krajských
koordinátorek. Částka nad 1.000 korun putuje na potřeby spolupráce v krajích, odkud přišla.
Děkujeme centrům, která už zcela samozřejmě připisují peníze navíc. Máte-li chuť, můžete se
přidat.

PROJEKTY
PoRod – PODPORA RODINY JAKO STRATEGICKÁ VÝHODA NEJEN PRO FIRMY, ALE I
RODIČE
Od ledna 2020 začala Síť pro rodinu realizovat projekt podpořený EU v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, který se zabývá tématem slaďování pracovního a rodinného života při
návratu na trh práce z mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD) a lidí pečujících o osobu
blízkou. V rozsahu dvou a půl let se budeme dílčími aktivitami snažit působit na
zaměstnavatele, aby se více věnovali řešení managementu MD/RD, míříme ale i na
zaměstnankyně/ce, které chceme podpořit v aktivnějším přístupu k nastavování pracovních
podmínek při návratu do zaměstnání.
V rámci dílčích aktivit počítá projekt se zapojením nejen pracovního týmu Sítě pro rodinu, ale i s
aktivním zapojením vás, žen z mateřských center. Během března budete osloveny svou
krajskou koordinátorkou ke spolupráci, která není časově nijak náročná a bonusem je
i možnost vás za ni odměnit.
Jde o šanci, jak měnit zažité stereotypy zaměstnavatelů. Jejich přístup mnohdy staví rodiče, a
zejména ženy, před dilema – buď práce, nebo rodina. My v Síti pro rodinu jsme přesvědčeni o
tom, že vhodně nastavenými podmínkami jde sladit obojí.
Lenka Lenochová, metodička a koordinátorka projektu

Vzdělávání
VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ
Rádi se vzděláváte, a pokud vás seminář nadchne, pojedete za ním i dál než obvykle?
V našem projektu Společně a profesionálně se můžete bezplatně vzdělat i v jiném, než vašem
městě. Níže naleznete přehled nejbližších seminářů do konce dubna. Pokud vás nějaký
zaujme, neváhejte kontaktovat Vaší krajskou koordinátorku, která vám předá další informace.
10. března, Ústí nad Labem: Programování webových stránek (Vítězslav Jančák)
12. března, Kroměříž: Specifika řízení NNO (Hana Janíková)
13. března, České Budějovice: Ekonomické minimum (Irena Gajdošová)
23. března, Třebíč: Grafika pro negrafiky (Kateřina Švidrnochová)
3. dubna, Olomouc: Efektivní komunikace (Eliška Vondráčková)
15. dubna, Pardubice: Kreativní metody v řízení (Hana Janíková)
16. dubna, Kroměříž: Google aplikace (Jiří Tománek)
24. dubna, Brno: Novinky v daních a účetnictví (Irena Gajdošová)
24. dubna, Rudná: Efektivní komunikace (Petra Janatová, Veronika Dembická)
27. dubna, Třebíč: Google aplikace (Kateřina Švidrnochová)

Odjinud
APLIKACE NA POMOC ODHALOVÁNÍ PARTNERSKÉHO NÁSILÍ
Realizační tým aplikace Bright Sky CZ zve na bezplatné školení k mobilní aplikaci Bright
Sky CZ, která pomáhá odhalit partnerské násilí, 5. března 2020 v Truhlárně Event Room,
Šaldova 388/5, 180 00 Praha 8-Karlín
S násilím, ať už fyzickým či psychickým, se za svůj život setká každá třetí Češka. Oběťmi jsou i
muži. Ročně se jich na Intervenční centra obrátí víc než 500. To všechno dopadá na děti, které
v takovém prostředí vyrůstají. Vzorce násilného chování si mohou odnášet do dospělosti.
Aplikace pomůže situaci změnit a vy můžete ve vašem centru informace o ní šířit, dát jim naději
a ukázat cestu, jak nefunkční partnerský vztah řešit.
Na bezplatném školení se dozvíte:




v čem je aplikace unikátní
jak poznat násilný vztah a jak reagovat
jak aplikaci představit klientce

Více informací o aplikaci podává Tisková konference k představení aplikace.
Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu na Facebooku .

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
5x o květinách s lehkostí humoru
Jistá Američanka totiž vědecky vyzkoumala, že nejšťastněji se člověk cítí, je-li obklopen
květinami, a že díky blízkosti květin dokonce zatouží i po intenzivnějším kontaktu s rodinou. Z
čehož zákonitě plyne, že největší štěstí každý z nás pocítí na vlastním pohřbu.
Ivo Šmoldas
Mám ráda květiny, vždycky si vzpomenu na hřbitov.
Nico
Ženu ani květinou neudeř!
Julius Zeyer
Člověk má být zdvořilý, květina má vonět.
Indické přísloví
Laskavý pohled přehlíží rozbitá okna, protože za nimi vidí květiny.
Holandské přísloví

