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Milí přátelé v mateřských centrech,
posíláme pár novinek ze Sítě v naději, že ustojí v konkurenci s podivnou panikou až hysterií
kolem koronaviru.
Kéž si zdravý selský rozum zachováme!

Rut

Víte, že
termín pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská
seniorům 2020“ byl prodloužen do 22. 3. 2020 včetně?

rodině

a

Připravit žádost během tří a půl týdne lze bez problémů zvládnout, a tak neváhejte,
spojte se s představiteli vaší obce přesvědčte je, že se j edná se o jedinečnou
příležitost.
Pamatujte na to, že rozhodující je datum na razítku pošty, resp. datum v datové
schránce.

Ptáte se
co chystáme nového?
Jednu novinku už můžeme prozradit, a sice domlouváme právní poradenství. Víme, že se často
více center potýká s podobnými problémy. Domlouváme proto systém odborného poradenství
ve formátu „nejčastěji kladených otázek“. Máte-li nějaký akutní dotaz, můžete psát hned
na info@sitprorodinu.cz, později bude zřízena speciální adresa.
Také chystáme seminář na téma souladu vašich stanov a vaší činnosti s Novým občanským
zákoníkem.

Vzdělávání

V DUBNU SE ČISTÍ STUDÁNKA – seminář 3. 4. 2020, PRAHA
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.
Přihlašování na seminář probíhá do 25. 3. 2020 prostřednictvím on-line formuláře ZDE. Více
informací k semináři získáte v pozvánce.

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – TERMÍNY V BŘEZNU 2020
Zkoušku profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nabízíme
v březnu v termínech 6. 3. 2020 (termín je již plně obsazen) a 27. 3. 2020.
Všechny další vypsané
na www.sitprorodinu.cz.

termíny přípravných

Pro více informací a pro přihlášení
na irena.pribylova@sitprorodinu.cz.
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postupně
Přibylovou

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)

Prezidium
ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ PREZIDIA

Choroby a živelná pohroma zabránily na poslední chvíli, aby jednání prezidia 11.
2. 2020 proběhlo dle původního plánu. Fyzicky jsme se sešly pouze dvě a díky propojení na
skype jsme mohly probrat část programu alespoň ve třech. Hlavními tématy k diskuzi byla
příprava výroční zprávy a Festivalu rodiny. Promýšlely jsme především možnosti podpory
mediální, materiální i finanční. Rozdaly jsme si úkoly a věříme, že naše úsilí najde odezvu.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
Nejvděčnější reakci vyvolávají jarní květiny jako poslové ročního období,
na které každý netrpělivě čeká jako na lásku.
Adolf Hoffmeister
Žena je něžnější než květ,
ale tvrdší než kámen.
Charles Baudelaire

