Síťoviny 2020/15

Milí přátelé v mateřských centrech,
dnešní Medard inspiruje k zamyšlení o vodě. Problematiku klimatických změn nezaslouženě
vytěsnily problémy s pandemií. O to víc je důležité si nedostatek vody připomenout. Je-li
spojovacím prvkem letošního ročníku Festivalu rodiny květina, pak mysleme na to, že
květina bez vody stejně jako člověk nepřežije. Zkusme proto každý z nás hledat cesty, jak
šetřit vodu. Vždyť kolik vody zbytečně odteče, aniž by voda splnila svůj účel.
Péčí o vodu dáme šanci našim dětem!
Rut

Víte, že
jsme pro vás opět zprovoznili právní poradnu?
Své dotazy můžete posílat průběžně na email:pravni.poradna@sitprorodinu.cz a určitě
se v členské sekci podívejte na odpovědi právničky na nejčastější dotazy, které již
z vašich řad padly.
Ve spolupráci s naší právničkou aktuálně pracujeme na komplexním pojetí problematiky
GDPR pro neziskové organizace a na vzorových dokumentech, které by mohli být užitečné
pro běžný chod vašeho centra.

FESTIVAL RODINY
FESTIVALOVÁ SETKÁNÍ

S postupným uvolňováním mimořádných opatření přibývá přihlášených akcí do Festivalu
rodiny. A je skvělé, že tři čtvrtě z nich už budou reálná setkání.
Festival letos probíhá za výjimečných podmínek, přihlásit můžete jakoukoliv byť drobnou akci
typu procházky, výlety, pohádkové lesy či bojovky, sousedská/přátelská setkání,
drobné soutěže, Vzdělávací a osvětové programy na téma spojené s životem rodin
(podrobnosti Průvodce festivalem).
Ukažme společně, že „s námi kvete každá rodina“, jak zní motto letošního ročníku.
Své akce přihlašujte v online přihlášce.

FESTIVALOVÁ SOUTĚŽ NABÍZÍ HODNOTNÉ CENY

Tvoříte s dětmi? Využijte příležitosti a přihlaste se do soutěže. Čekají na vás například
dárkové balíčky od Rossmanna, poukázky v hodnotě 2.000,- Kč na nákup v Lidlu, knihy pro
děti a na hlavního vítěze soutěže z řad MC čeká finanční odměna 10.000,- Kč.
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Jak soutěžit? Stačí poslat fotografii obrázku či jiného díla na: info@sitprorodinu.cz. Možností
je víc, podívejte se do vyhlášení soutěže.

VZDĚLÁVÁNÍ
KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky“ – SRPEN 2020, PRAHA

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky otevřeme v srpnu.
Kurz, který cíleně připravuje ke zkoušce profesní kvalifikace je sestaven ze tří celodenních
seminářů, jejichž obsah vychází z kvalifikačního standardu. Semináře Vám nejen pomohou
s teoretickou přípravou ke zkoušce, ale také Vám pomohou získat sebejistotu pro získání
kvalifikace k výkonu vaší vysněné práce.
Podrobnější informace naleznete v pozvánce.
Přihlášky na kurz přijímáme do 31. 7. 2020 nebo do naplnění kapacity pomocí on-line
formuláře přihlášky (k dispozici ZDE). Do 3 dnů od Vašeho přihlášení do kurzu budete
kontaktováni s dalšími informacemi.

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – PRÁZDNINOVÉ TERMÍNY

Nejbližší volný zkouškový termín je ve čtvrtek 25. června 2020.
Další vypsané termíny jsou: 10. 7., 20. 8., 21. 8. a 28. 8. 2020.
Pro více informací a pro přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na
irena.pribylova@sitprorodinu.cz.
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ULOVENO V SÍTI
FESTIVALOVÝ PROGAM NOVÉHO ČLENA
Mateřské centrum Uniťáček v Plzni zahájilo vstup do Sítě pro rodinu bohatým programem
v rámci Festivalu rodiny. Těšíme se, že výsledky čtyřdenního tvoření přihlásí také do
festivalové soutěže.

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ
FÓRUM RODINNÉ POLITIKY

Letošní odložené Fórum rodinné politiky se nakonec uskuteční 3. a 4. září 2020, a to nejspíš
opět v Brně. To zatím není definitivně potvrzeno. Síť pro rodinu bude mít tak jako minulá léta
prostor v podobě jednoho workshopu a účasti v dalších panelech.
Předpokládáme, že se v programu podaří zúročit zkušenosti z časů „koronavirových“.

ODJINUD
NÁKUPY A ŠKOLNÍ OBĚDY PRO POTŘEBNÉ SAMOŽIVITELKY A SAMOŽIVITELE
STÁLE BĚŽÍ

Nora Frichrichová mi volala, aby nás ujistila, že je pořád ještě možné žádat o nákupy a
nově i obědy pro potřebné samoživitelky a samoživitele. Pokud víte o někom, kdo už
balík dostal a setrvává v tíživé situaci i nadále, pak je možné nákup zopakovat. Nebo
dostal nákup a děti začaly chodit do školy, pak je možné ještě požádat o zaplacení
obědů.
Jaká data je potřeba poslat k obědům?
Jméno a příjmení dítěte
Název školky/školky, místo působení
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Číslo účtu + variabilní symbol určený pro obědy (pokud školka/škola, ideálně v linku na
školku/školu – zařízení si tuto informaci dávají na internet - jde o ověření, že jdou peníze
rovnou na jídlo)
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Jednorázově pošlou na účet školy 1.000 korun na dítě.
Jaká data je potřeba poslat k nákupům?
Jméno a příjmení
adresu bydliště
PSČ
telefonní číslo
V případě diety je dobré napsat, o jakou dietu se jedná. Případně napište i stáří dítěte.
(Veškerá anonymita zůstává dodržena v rámci GDPR.)
Své návrhy pište, prosím na adresu: rut.kolinska@sitprorodinu.cz
Ze zpětné vazby vím, že většinou přicházejí balíky poměrně rychle. Občas se stane zádrhel
kvůli chybám v adrese nebo telefonním čísle. Nyní mění spolupracující firmu, a tak je možné,
že dodání se trochu opozdí. Ale dokud budou peníze, bude probíhat pomoc.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
5x o vodě:

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě.
Benjamin Franklin
Dobrá studna vodu v suchu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává.
Slovenské přísloví
Sebemenší kapka vody, která se spojí s oceánem, nikdy nevysychá.
Indické přísloví

Měkké je mocnější než tvrdé. Voda je mocnější než skála. Láska je mocnější než síla.
Hermann Hesse
Voda a vzduch, dvě základní tekutiny, na nichž závisí veškerý život, se staly popelnicemi
světa.
Jacques-Yves Cousteau

