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Milí přátelé v mateřských centrech,
27. června uplynulo 70 let od vraždy Milady Horákové komunisty. V závěru připomínám její
myšlenky, které jsou dosud aktuální.
Současné úsilí Sítě pro rodinu a mateřských center posilovat hodnotu rodiny považuji za
jednu z cest, jak její odkaz nést do současnosti. Nenahraditelnost rodiny se prokáže
v těžkých životních situacích, proto je důležité využívat každou příležitost pro posilování
hodnoty rodiny, a to nejen nabídkou běžných programů v centrech, ale například
i Festivalem rodiny. A je skvělé, že se nám společně podařilo udržet započatou tradici
Festivalu rodiny.
Mějme naději, že příští rok 2. ročník Festivalu rodiny dostane konečně podobu, jakou jsme
plánovali letos.
Rut

Víte, že
jste ve výjimečné době podali výjimečný výkon?
Festivalu rodiny se navzdory komplikacím, které způsobila mimořádná opatření kvůli
pandemii COVID-19, přihlásilo 57 center ze 13 krajů 118 akcí. Za akci počítáme i například
vícedenní programy, které některá centra pořádala. Odhadem se počet jednotlivých akcí
blíží dvěma stům!
Všem centrům, která se zapojila do Festivalu rodiny, patří vřelý díky za to, že společně
udrželi tradici započatou v loňském roce. Díky patří i těm, kdo se festivalových aktivit
zúčastnili a spolu s námi posilovali hodnotu rodiny!
Stručné ohlédnutí za Festivalem rodiny a soutěží přináší tisková zpráva.

Ptáte se,
zda Festival rodiny přinesl něco navíc?
Možná občas pochybujete, jestli úsilí, které v centru vynakládáte, má smysl. Nikdy
nevíte, zda podobný příběh, jako poslala Marcela Bradová z Klubíčka v Kroměříži, se
nepřihodí právě vám.
Víte, co je v životě nejvíc? Když vznikne něco nového, když z malého semínka vyraší nový
život, tento zázrak zrození, který si nekoupíte, a přesto je to dokonalost největší.
Letos na počest Festivalu rodiny vykvetl i plot našeho Klubíčka. A že vykvetl krásně, tak
oslovil i kolemjdoucího anděla paní Vlastu Greplovou, která se rozhodla, že i když to v životě
neměla občas lehké, tak nemyslí jen na sebe, ale i na ty, kdo pomáhají. Zastavila se u nás,
s ní rozkvetlo naše Klubíčko a věnovala nám finanční dar.

Při závěrečném focení nás nakonec nefotil nikdo jiný než zástupce ředitele Dětského
domova v Kroměříži a další spolupráce nám už pomalu klíčí.
Takové příběhy člověk nevymyslí – ty se někdy opravdu dějí a i vám všem přejeme, ať
kvetete každý den.

FESTIVAL RODINY
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Zpočátku jsme se obávali, že nebude koho ocenit. Nakonec sice pestrost a různorodost
příspěvků potrápila porotu, ale přesto můžeme předložit výsledky jejího nelehkého
rozhodování.
Děkujeme všem za zapojení do soutěže. Přejeme všem zúčastněným dětem, dospělým
i centrům další tvořivé kroky pro radost sobě i druhým.
O první cenu celkového vítěze se rozdělí MC Klubíčko Litoměřice a MC Pastelka Brno –
gratulujeme!
Ostatní odměny poputují do těchto center – ať už přímo centrům, nebo jejich členům –
všechny budeme jednotlivě kontaktovat v následujících dnech s konkrétními informacemi,
prosím – vydržte !
RC Slůně Česká Lípa, MC Hvězdička Benešov, Žirafa Bílovice, CPR Beruška UB, RC
Krumlík, MC Uniťáček, MARC Dymáček, MC Klubíčko Litoměřice, MC Pastelka Brno,
Klubíčko Kroměříž, RC Radovánek, RC Provázek, Radka Kadaň, RK Motýlek
Hodkovice nad Mohelkou, Centrum D8 o.p.s., MC Koťátko Rumburk, Domeček
z Vrbiček, Klub malých Dubáčků, z. s., Rodinné centrum Andílek z.s., Rodinné centrum
Studánka, z.s., Brandýský Matýsek z.s., Domeček Sever, z.s., Centrum pro celou
rodinu Rybička Teplice, MC Klub Křemílek, Chůvička Podbořany

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

Během prázdnin proběhnou zkoušky 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.

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ

Vzdělávací semináře v rámci projektu Společně a profesionálně jsou naplánované až do
konce roku 2021. V nejbližších dnech se můžete ještě přihlásit na:
Grafiku pro negrafiky (Mgr. Kateřina Švidrnochová) – 9. července v Třebíči:

Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích (Hana Pašteková) - 30. července v Kroměříži
V případě zájmu kontaktujte svojí krajskou koordinátorku.
Další semináře jsou naplánované od září 2020, budeme vás informovat.

ULOVENO V SÍTI
„COOLONÁDA“ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH SE SLEVOU 10 %

Zavítáte v rámci dovolené do Mariánských Lázní a okolí? Pak můžete využít animační
centrum Coolonáda. Jeho iniciátorem a garantem je zdejší Rodinné a komunitní centrum
Domeček, které pro zástupce (členy) členských center nabízíme využití našeho se slevou 10
% po celou dobu provozu (do 27. 9. 2020), a to i v případě již zvýhodněných cen.

SOUTĚŽ O VSTUPENKY DO KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV

Náš dlouhodobý partner Kláštery Český Krumlov nám opět věnoval rodinné vstupenky
na Interaktivní expozici v hodnotě 380 Kč, při které se nebudou nudit děti ani dospělí.
Platnost vstupenky je do konce roku 2020.
Pokud byste chtěli nahlédnout do minulosti klášterů, zámku i obyčejných lidí, napište na email: hana.sustrova@sitprorodinu.cz tři aktivity/místa, co vás lákají na výletě/dovolené
v Českém Krumlově a okolí. První tři nejrychlejší získají rodinnou vstupenku.

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ
OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Obec přátelská rodině proběhlo v Lichtenštejském
paláci 23. 6. 2020. Těší nás, že v pěti z osmi oceněných obcí působí naše členská mateřská
centra. Kromě milé povinnosti sdělit pár povzbudivých slov a gratulovat oceněným poskytují
podobné akce prostor k neformálním diskusím, ze kterých často vyjde další spolupráce.
Tentokrát se hovor točil především kolem dotačního programu Rodina a nově vzniklé
pracovní skupiny na MPSV k prevenci, které vzešla z naší iniciativy.
Jedna z důležitých informací, která padla:
KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA V ROCE 2020

V letošním roce můžete požádat o tzv. odpuštění podílu kofinancování, kdy se uvede výše
toho podílu. Doporučujeme hned v září odhadnout, jak se vám podaří zajistit finanční zdroje
na kofinancování. V případě, že se budou rýsovat problémy, požádejte o zvýšení podílu
dotace na projekt. Ideálně do konce září. Rozhoduje o tom dotační komise náměstkyně
MPSV pro řízení sekce podpory rodiny. Potřebují tedy čas na zvážení. V každém případě
doporučujeme konzultovat vaši žádost na MPSV na adrese: rodina@mspv.cz.

ZPRAVODAJ RODINA

MPSV začalo vydávat zpravodaj odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí.

ODJINUD
HRDINKA FILANTROPIE

Těší nás, že Fórum dárců ocenilo sbírku a operativní pomoc Nory Fridrichové a předalo jí
ocenění Hrdinka filantropie. Zprostředkovali jsme potravinový balík nebo zaplacení školních
obědů pro více než sto rodičů, kteří pečují sami o dítě.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
3 citáty Milady Horákové zvražděné komunistickým režimem 27. 6. 1950
Nechť žena jde za zaměstnáním z vlastního rozhodnutí, z potřeby seberealizace, a nikoli jen
proto, aby muži pomáhala uživit rodinu. Její vzdělání má být orientováno nejen na výkon
zaměstnání, ale také na výchovu vlastních dětí. Chce-li se žena úloze mateřské věnovat
zcela, pak je nezbytné ji zabezpečit právně i sociálně.
Choď světem s očima otevřenýma a poslouchej nejen své bolesti a zájmy, ale i bolesti,
zájmy a tužby těch ostatních.
Jdu s hlavou vztyčenou – musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty,
je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj.

