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Milí přátelé v mateřských centrech,
vedle naděje blížícího se jara klíčí v posledních dnech skryté nebezpečí panického chování
nejen ve vztahu ke koronaviru. A tak posíláme několik informací, které doufejme, uklidní vaše
pochybnosti.
Přidávám svoji letitou zkušenost. Současné technologie nám umožňují získávat informace
téměř okamžitě, dokonce i v „přímém přenosu“. Zároveň současné technologie umožňují
„dokonalé maskování“ těch, kdo informace šíří. A tak se stává, že se k nám dostávají informace
neověřené, zkreslené nebo konce fake news.
Chceme-li informace šířit, pak nezbývá nic jiného, než si zprávy ověřit. Někdy zjišťování pravdy
vyžaduje poměrně dost práce, ale vyplatí se to!
Nepodílejme se na šíření falešných zpráv, nejen kvůli nebezpečí, že můžeme vyvolat
bezdůvodnou paniku, ale také můžeme snadno ztratit vlastní důvěryhodnost i hodnověrnost
organizace, pro kterou pracujeme!
Kéž se nám to daří!
Rut

Víte, že
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu v souvislosti s pracovněprávními otázkami spojenými s šířením koronaviru?
Jedná se ve své podstatě o pokyn MPSV, jak se zaměstnavatelé mohou či musí zachovat ve
vztahu k zaměstnanci, který se vrátil ze zasažené oblasti, je v karanténě nařízené státem
a v dalších případech, které mohou v souvislosti se šířením koronaviru nastat.
Tedy se jedná o zásady, které se týkají nás všech, kdo jsme zaměstnavatelé.
Štěstí přeje připravením, proto doporučujeme seznámit se s pokyny MPSV.

Ptáte se
na vhodnost dokumentu V síti.
Dokument otevírá téma, které bylo dosud do značné míry tabuizováno. Prezentované situace a
zjištěná fakta v dokumentu V síti jsou alarmující. Verze pro věkovou kategorii nad 15 let

odkrývá drsnou skutečnost a vyvolává pocit bezmoci. Rodiče mohou využít verzi pro děti
mladší 15 let k prolomení ostychu bavit se s dětmi na téma bezpečí na sociálních sítích.
Filmu nejen otevírá diskuse, ale také nabízí preventivní obranu dětským obětem a poskytuje i
příležitost pro predátory, aby své nezákonné chování řešili.
O vzniku dokumentu, o jeho natáčení i ukázky rad hereček dětem zveřejnila na svých
stránkách Česká televize. K filmu vznikla také metodika, určená pro učitele a rodiče.

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 termíny přípravných kurzů a zkoušek najdete postupně
na www.sitprorodinu.cz.
Pro více informací a pro přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou
na irena.pribylova@sitprorodinu.cz.
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)

Prosazování společných zájmů
DOTAČNÍ PROGRAM RODINA
Těší nás, že letošní harmonogram aktivit spojených s hodnocením projektových žádostí
v dotačním programu MPSV Rodina zatím probíhá více méně v souladu s časovým plánem.
Stejně tak nás těší, že vás poměrně hodně uspělo. Zasloužíte si to!
Připomínáme, že máte povinnost vložit upravené rozpočty do OK služby rodina do 12. 3.
2020.
FÓRUM RODINNÉ POLITIKY 2020
Hostitelem letošního Fóra rodinné politiky se nakonec se vší pravděpodobností opět stane
Brno. A to ve dnech 14. a 15. května. Tematické zaměření zahrnuje především prevence, a to
z různého úhlu pohledu. Síť pro rodinu bude mít prostor k prezentaci obdobně jako loni.
Jakmile bude známo více detailů k programu, budeme je sdílet.

Spolu pro mateřská centra
KNIHY Z GRADY STÁLE VÝHODNĚJI PRO SÍŤ PRO RODINU
Nakladatelský dům GRADA přináší všem členům Sítě pro rodinu speciální slevu 20 % na knihy
z oblasti výtvarných technik a umění - najdete zde spoustu inspirace i pro výrobu květin z
různých materiálů. Stačí kliknout zde a při své objednávce do políčka „vložte slevový kupon
nebo poukaz“ napište slevový kód „PRORODINU“ a potvrďte. V tu chvíli se vám odečte 20
% z vašeho nákupu. Sleva je platná pouze na e shopu www.grada.cz . Slevy nelze sčítat.
Společně s nakladatelským domem GRADA připravujeme také soutěž o nové publikace a
měsíční akce – koncem března se můžete třeba těšit na výraznou slevu na antistresové
omalovánky pro dospělé od české výtvarnice Jolany Daňkové.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
Ani ta nejpřísnější ochrana svobody slova by neměla chránit muže,
který začne nepravdivě volat „hoří“ v divadle a způsobí tím paniku.
Oliver Wendell Holmes
-

