SÍŤOVINY 18/2020
Milí přátelé v mateřských centrech,
na přelomu června a července přicházejí z vašich řad výroční zprávy, ráda v nich listuji
a obdivuji vaši práci! Tentokrát na oplátku posíláme výroční zprávu Sítě pro rodinu.
Občas slýchávám, že psaní výroční zprávy mnozí berou jako nutné zlo. Sběr potřebných dat
pro zprávu a vlastní sestavování textu se tak může jevit, na druhou stranu máme příležitost
zastavit se a ohlédnout po uplynulém roce. V průběhu roku býváme zahlceni prací a často
přínos naší práce ani nevnímáme. A koho by nepotěšilo vidět za sebou množství vykonané
smysluplné práce?
Pro každého z nás je důležité i zpětná vazba, a tak budeme rádi i za vaše postřehy. Díky
moc!
Mějte léto plné nevšedních zážitků!
Rut

Víte,
kolik cen jsme rozdali v rámci soutěže Festivalu rodiny?
O hlavní cenu Sítě pro rodinu 10.000,- Kč se podělila dvě centra. Společnost Lidl věnovala
20 poukázek na nákup v ceně 1.000,- Kč, Rossmann daroval 8 tašek plných užitečných
výrobků k hygieně i jídlu (6x do rodin, 2x do centra), 2 městské baťohy putovaly jednotlivcům
od značky Baagl. Vítězka z řad dospělých se může těšit na portrét od Petra Kolínského. Dále
bylo mezi zúčastněná centra rozdáno 6 sad bílých triček pro děti i dospělé k dalšímu tvoření.
V současné době se někteří výherci už radují z odměn, jiní teprve čekají na osobní předání,
ke kterému dojde v nejbližších dnech nejpozději do konce července.

Ptáte se
na výsledky jarního průzkumu, jehož cílem bylo mapovat zkušenosti a potřeby rodičů
související s nabídkou flexibilních forem práce, managementem mateřské/rodičovské
dovolené a návratem na trh práce.
V debatě o prorodinných politikách je nabídka flexibilních forem práce stále chápána
a skloňována jako benefit. Síť pro rodinu prostřednictvím spolupráce se zaměstnavatelským
sektorem usiluje o to, aby se vnímání pracovní flexibility posunulo do roviny obecně sdílené
hodnoty, která je trvalá, tradiční a většinově vnímaná jako součást stabilního hodnotového
systému. Na prosazování prozaměstnanecky orientovaných opatření se aktuálně
zaměřujeme v projektu PoRod (Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy, ale
i rodiče).

Odpovědi na otázky: „Jak nabídku flexibilních forem práce vnímají rodiče pečující o děti?
A co považují za klíčové opatření pro hladký návrat na trh práce?“ včetně porovnání
z hlediska jednotlivých krajů jsou nyní k dispozici online na tomto odkaze:
https://1url.cz/GzVw0.
Přejeme inspirativní čtení!
Lenka Lenochová

PREZIDIUM
ZPRÁVA Z PREZIDIA

Zpráva prezidia zahrnuje stěžejní kroky, kterým jsme se během posledního půl roku
věnovaly. Na posledním setkání jsme aktualizovaly strategii Sítě pro rodinu a navrhly hlavní
zaměření kroků v roce 2021. Vyzýváme vás, abyste jako členové Sítě pro rodinu navržené
kroky prošli a poslali své připomínky a návrhy do 15. 8. 2020. Na základě vašich připomínek
upravíme plán tak, aby práce Sítě pro rodinu vycházela především z vašich potřeb.
Dokument je interním materiálem Sítě pro rodinu, a tak prosíme, abyste ho nešířili
mimo členskou základnu.
za prezidium Rut Kolínská

NÁVRH PRIORIT STRATEGIE VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM NA
LÉTA 2021 AŽ 2030

Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyzvala Síť pro rodinu jako střešní organizaci
k zaslání podnětů k návrhu priorit Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta
2021 až 2030. Prezidium vypracovalo a zaslalo v daném termínu (26. 6. 2020) pět podnětů:
Udržitelné financování NNO, Společenský kredit NNO, Uznání všech forem dobrovolnictví,
Posílení významu střešních oborových organizací, Posílení segmentu NNO v oblasti
prevence a práce s rodinou.
Budete-li mít zájem, rádi vám je pošleme. Případně pište na: info@sitprorodinu.cz

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.
Irena Přibylová

ODJINUD
NÁKUPY PRO SAMOŽIVITELKY A SAMOŽIVITELE

Projekt stále běží, jen má zpoždění. Krom změny dovozce nastal i čas dovolených. Obědy –
pokud budou ještě peníze – budou opět proplácené od konce srpna.
Připomínáme, že potřebujeme znát: Jméno a příjmení dítěte a zákonného zástupce, 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
3x Bill Gates o zpětné vazbě
Všichni potřebujeme lidi, kteří nám poskytnou zpětnou vazbu. To je způsob, jak se zlepšovat.
Je fajn oslavovat úspěch, ale mnohem důležitější je věnovat pozornost lekcím, kterým nás
učí naše chyby.
Nejméně spokojený zákazník je nejlepším zdrojem poučení

