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Milí přátelé v mateřských centrech,
prázdniny se přehouply přes půli a chvílemi mám pocit, že ještě nezačaly. Jak jste na tom
vy?
V Síti se chystáme na náročný podzim, protože jsme kvůli pandemii COVID-19 museli
přesunout některé projektové aktivity, které měly proběhnout už na jaře. Víme, že i vám se
komplikuje situace. Přesto věříme, že naše nabídka vás zaujme a že si najdete čas i pro
společné „Síťové“ programy.
Situace není klidná, neb není jasné, co vývoj pandemie přinese. Není však důvod propadat
panice, nebo upadat do letargie. Bill Gates řekl: „Život není spravedlivý. Zvykněte si na to.“
A já dodávám, zvykejme si na jiný způsob života než dosud. Přijímejme nastalé události jako
výzvu ke změně!
Vždyť změna je život!
Rut

Víte, že
navzdory letošnímu podivnému a náročnému roku, který se vás často dotýká až na
hranici vaší existence, jsme od ledna přijali 10 nových členů?
A že 45 center z vašich řad přispělo celkem 20.729 korunami nad rámec členských
příspěvků? Vřelé díky!

Placení členských příspěvků letos s ohledem na nastalou pandemii posunulo prezidium do
konce června. Přesto stále chybí příspěvky od 38 center. A tak nebylo možné připravit
uzávěrku, abychom napsali, kolik a do kterých krajů finanční částky nad rámec stanovené
částky členského příspěvku poputují.
V každém případě děkujeme všem, kdo členský příspěvek zaplatili!
Díky patří i Anně Horáčkové, která se musela poprat s nemalými komplikacemi, které natropil
posun placení členských příspěvků.

Ptáte se,
na novelu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.

Základní změna spočívá v transformaci péče o děti od narození do zahájení školní
docházky, a to do tří let jesle a od tří let mateřská škola. Vláda novelu už 29. července 2020
předložila Poslanecké sněmovně k projednání.

Novela logicky vyvolává mnoho otázek. A není divu, sotva se etablovaly dětské skupiny
a našly oblibu u rodičů, dochází k poměrně zásadní změně, která připomíná předrevoluční
systém a omezuje volbu rodičů.
Proto my se ptáme vás, co si o tom myslíte? Prosíme, pište na adresu:
rut.kolinska@sitprorodinu.cz.
Vaše podnětu vyžiji pro argumentaci na kulatém stole, který připravuje MPSV.
Rut Kolínská

VZDĚLÁVÁNÍ
METODIKOU DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA KROK ZA KROKEM – 14. 9. 2020 OD
13:00 HODIN ON-LINE

Ve spolupráci s MPSV jsme pro vás připravili on-line seminář zaměřený na to, jak formálně
správně napsat a podat projekt do dotačního titulu Rodina. Na semináři se seznámíme
s metodikou především v kontextu vyplňování formuláře v OK systému, budeme se zabývat
rozpočtem projektů a vzájemně budeme sdílet praktické příklady. Máte-li už nyní konkrétní
dotazy, vepište je přímo do přihlašovacího formuláře.
Lektory semináře jsou: Ing. Michal Špaček, vedoucí oddělení metodické podpory a Mgr.
Kamila Krejcárková, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
On-line setkáním bude provázet Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu, z.s.
Přihlášky na seminář přijímáme do 9. 9. 2020 nebo do naplnění kapacity semináře
prostřednictvím přihlašovacího formuláře ZDE.
Více informací k semináři se dozvíte v pozvánce.

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ

Na podzim se můžete těšit na další vzdělávací semináře v rámci projektu Společně a
profesionálně. V září a říjnu nabízíme tyto vzdělávací semináře:
3. září, Třebíč: Prezentační dovednosti (Eva Havlíčková)
10. září, Ústí nad Labem: Vedení a koučing zaměstnanců (Jitka Klezlová Rydvalová)
11. září, České Budějovice: Google aplikace (Jiří Tománek)
16. září, Pardubice: Efektivní komunikace (Veronika Dembická)
17. září, Kroměříž: Finanční řízení (Irena Gajdošová)
18. září, Brno: Efektivní komunikace (Eliška Vondráčková)
18. září, Ústí nad Labem: Ekonomické minimum (Irena Gajdošová)
18. září, Rudná u Prahy: Specifika řízení NNO (Ingrid Jílková)
14. října, Pardubice: Google aplikace (Jiří Tománek)
15. října, Kroměříž: Mzdové účetnictví (Irena Gajdošová)
V případě zájmu kontaktujte svojí krajskou koordinátorku.

ULOVENO V SÍTI
ZVÍŘÁTKOVÁ STEZKA MALÝCH DUBÁČKŮ

Zapojení do Festivalu rodiny mívá nejrůznější podobu a občas nekončí se závěrečným
datem festivalu. K ukázkovým příkladům se řadí Zvířátková stezka, kterou připravil Klub
Malých Dubáčků v Dubé nejen pro rodiny svých návštěvníků, ale pro každého, kdo má chuť
projít trasu asi dva kilometry dlouhou, hledat zvířátka malovaná na kamenech a zpestřit
putování posilováním svých dovedností. Cesta začíná u hřbitova v Dubé, vede mezi poli,
lesem a končí u Černého rybníka v Nedamově. Když zaparkujete auto na náměstí v Dubé,
pak se k němu můžete vrátit příjemnou procházkou (cca 1 km) po chodníku ve stínu stromů,
které lemují silničku z Nedamova do Dubé.
Díky za milý zážitek!

Mapa stezky s křížovkou ke stažení zde.

ODJINUD
NÁKUPY PRO SAMOŽIVITELKY A SAMOŽIVITELE

K dobrým zprávám patří, že projekt i nadále pokračuje, protože právě na tuto skupinu doléhá
krize způsobená pandemií nejtíživěji. A tak víte-li o potřebných samoživitelkách či
samoživitelích, napište: 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

3x dobrá rada od Billa Gatese pro osobní i pracovní život
Místo „nevím“ používáme „zatím nevím“.
Když to nemůžete udělat dobře, alespoň to udělejte tak, že to vypadá dobře.
Pro líné lidi vybírám těžkou práci. Protože líní lidé najdou nejlehčí řešení, jak ji zvládnout.

