SÍŤOVINY
16/2020
Milí přátelé v mateřských centrech,
Festival rodiny se nakonec pěkně rozeběhl a před námi je posledních pět dnů. A tak dnešní
Síťoviny věnujeme především festivalu. Závěrečné aktivity se vší pravděpodobností budete
věnovat zejména otcům. Našla jsem pár citátů, které zdůrazňují otcovskou roli. Není
překvapením, že důraz na roli otce vnímají osobnosti napříč generacemi. Táta formuje své
děti stejně jako máma.
Těší mne, že se Den otců ujal, byť se nám nepodařilo ho prosadit jako významný den!
Potvrzuje se tím, že tradice nemusí vznikat pouze s posvěcením shora.
Dejme všem tátům potřebný prostor!
Rut

Víte, že
máme první vítěze z festivalové soutěže?
V kategorii III. – festivalová kreativní tvorba v rodinách gratulujeme:
Verunce a Kačence z RC Provázek z Olomouce za speciální kytku „Julii“

Ondrovi z RC Slůně Česká Lípa – za květinové přání babičce

Jůlince z RC Radovánek z Heřmanova Městce – za rozkvetlou louku

Děkujeme a přejeme dětem radost nejen z ocenění, ale také z dalšího tvoření.

Ptáte se,
zda se do Festivalu rodiny můžete přihlašovat až do 21. června a to i akce,
které už proběhly?
Je to tak! Přihlašovat můžete jak plánované akce, tak i proběhlé, a to prostřednictvím
on-line přihlášky. A to i akci, která už proběhla a vázala se k Festivalu tematicky
(podrobnosti najdete v Průvodci Festivalem) a termínem (od 9. května do 21. června 2020).
Vaše přihlášení je důležité pro společnou prezentaci, kterou chceme ukázat, co všechno
mateřská centra dokážou. Čím větší účast, tím větší možnosti pro další ročníky.
Těšíme se, že se ještě přidáte!

FESTIVAL RODINY
FESTIVALOVÁ SOUTĚŽ

Přihlásit se můžete do 21. června 2020! Stačí poslat fotografii obrázku či jiného díla
na: info@sitprorodinu.cz. Možností je víc, podívejte se do vyhlášení soutěže.
Neváhejte, čekají vás pěkné ceny!

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.

ULOVENO V SÍTI
"Jsou věci, které nezměníme. Jsou věci, které dokážeme zvládnout jen spolu." Rodinné centrum
Ferda se zapojilo do akce "Spojme Česko", výtěžek akce jde na projekt stavby hospicu pro děti https://www.dumprojulii.com/ , kdo se zapojí též?

Více informací zde

ODJINUD
Chcete se odreagovat, odpočinout si a to vše spojit s návštěvou výjimečně klidné Prahy?
Ukažte dětem srdce Evropy a relaxujte u toho s nimi jako člen Sítě pro rodinu v privátním
wellness zdarma!
Relax Inn je jedinečný a relaxační čtyřhvězdičkový hotel s výbornou dostupností do centra
Prahy. Kvalitní služby a příjemný personál, spolu s atmosférou rodinné firmy, jsou důvodem
pro opakované návštěvy našich hostů. Relax Inn nabízí 40 komfortně vybavených pokojů,
navržených a upravených se zvláštní péčí, díky které se naši hosté cítí jako doma. Po
prohlídce historických památek, ZOO či výletu parníkem po Vltavě se vám určitě bude hodit
pořádný relax! Odpočiňte si v soukromém wellness na 1 celou hodinu, a to v relaxačním
bazénu s masážní lavicí, tryskami, protiproudem a osvětlením…nikým a ničím nerušeni!
Přijeďte autem až k hotelu, zaparkujte v podzemní garáži, ubytujte se a relaxujte po cestě
nebo prohlídce města. Po dohodě s recepcí vás může čekat i piknikový koš!
Rezervace vašeho rodinného pobytu zde.

NÁKUPY A ŠKOLNÍ OBĚDY PRO POTŘEBNÉ SAMOŽIVITELKY A SAMOŽIVITELE
STÁLE BĚŽÍ

Připomínáme, že stále můžete posílat kontakty s prosbou o nákupy i školní obědy pro
potřebné samoživitelky a samoživitele žádat..
Jaká data je potřeba poslat k obědům?
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Jméno a příjmení dítěte
Název školky/školky, místo působení
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)
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

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
5x o otcovství:
Je jistě pro muže obdivuhodné, brát svého syna na ryby, v nebi je nicméně speciální místo
pro otce, kteří berou svoji dceru na nákupy.
John Sinor
Muž, který netráví čas s rodinou, se nikdy nestane skutečným mužem.
Marlon Brando jako Don Corleone v "The Godfather"
Je to obrovský převrat. To, co bylo včera nesmírně důležité, se dnes zdá být směšné.
Otcovství vás přivádí zpět k něčemu velmi konkrétnímu, vyplní prázdnotu, o které jste
nevěděli, a dává vám důvod k životu.
Gaspard Ulliel
Miluji každou minutu otcovství. Být celou noc vzhůru, vyměňovat plenky, zdá se mi to
všechno opravdu zábavné a inspirující. Člověka to váže k světu zcela novým způsobem.
Elton John
Nejenomže nám kultura dala otce, ale možná právě otcovství nám přineslo kulturu.
Luigi Zoja

