SÍŤOVINY
23/2020
Milí přátelé v mateřských centrech,
podzim se svým uplakaným počasím přináší zprávy, které neradi slyšíme. Koronavirus
soutěží s povodněmi. Opět musíme své plány přehodnocovat v kontextu mimořádných
opatření. Přesto si nezoufejme, vždyť za každým mrakem je slunce. A přirozený koloběh
vody jednou mraky rozpustí.
Dejme prostor každodenním drobným radostem, které nás navzdory pandemii obklopují!
Rut

Víte, že
připravujeme online sympozion na téma Prevence offline a online?

Aniž bychom tušili, že to asi ani jinak nepůjde, rozhodli jsme se tentokrát setkat
s vámi v online 2. 12. 2020 od 9:00 do 12:00 a společně se zamýšlet nad prevencí
offline v mateřských centrech a prevencí v online prostoru.
Finalizujeme program, který bude rozdělen do tří bloků: 1. Prevence v MC, 2. Bezpečný
Internet a 3. Rizika domácího násilí. Vystoupí Jan Kršňák z organizace Digiděti, Petra
Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí a další odborníci. Věříme, že společně strávíme
smysluplný a přínosný čas v online prostoru.

Ptáte se,
jak se vyznat v opatřeních, která se týkají provozu center?

Kompetence Sítě pro rodinu neumožňuje dát vám jasné sdělení, co máte dělat. Můžeme vás
jen odkázat na speciální webové stránky Ministerstva zdravotnictví, kde aktualizují veškerá
opatření. Mateřská centra nejsou ani školské zařízení ani sociální služba, tedy se na ně
nevztahují žádná specifická opatření. Pochopitelně pokud provozujete i registrovanou
sociální službu, pak se v rámci jejího poskytování musíte řídit nařízením, které se vztahuje
na sociální služby. Stejně tak centra, která provozují MŠ nebo ZŠ se řídí pro jejich provoz
nařízením pro školská zařízení.
Na druhou stranu v současné době, kdy počet nakažených stoupá poměrně rychle, zvažujte
své fungování velmi obezřetně.

VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání v rámci projektu Společně a profesionálně
Některé říjnové vzdělávací semináře v rámci projektu Společně a profesionálně jsme
bohužel museli zrušit. Ale doufáme, že v listopadu pojedou dle níže uvedeného rozpisu:

4. listopadu, Třebíč: Ekonomické minimum (Irena Gajdošová)
5. listopadu, Ústí nad Labem: Právní minimum (Radka Bláhová)
6. listopadu, Brno: Time management (Eliška Vondráčková)
12. listopadu, Kroměříž: Grafika pro negrafiky (Jiří Tománek)
13. listopadu, České Budějovice: Ekonomické minimum (Irena Gajdošová)
13. listopadu, Rudná u Prahy: Grafika pro negrafiky (Jiří Tománek)
18. listopadu, Pardubice: Google aplikace (Jiří Tománek)
19. listopadu, Ústí nad Labem: Grafika pro negrafiky (Jiří Tománek)
20. listopadu, Ústí nad Labem: Google aplikace (Jiří Tománek)
26. listopadu, Kroměříž: Mzdové účetnictví (Irena Gajdošová)
27. listopadu, Třebíč: Komunikace v obtížných situacích (Petr Sucháček)
V případě zájmu kontaktujte svojí krajskou koordinátorku.

PREZIDIUM
ZPRÁVA Z PREZIDIA

23. 9. 2020 se sešlo prezidium. Na programu byla zpráva o činnosti pracovního týmu za
uplynulé měsíce, které probíhaly ve znamení dohánění projektových aktivit, které nebylo
možné v jarních měsících realizovat. Zároveň jsme se seznámili s možnými dopady
současných opatření na plánované akce Sítě pro rodinu. Probíraly jsme také současnou
situaci, kdy se začala rýsovat nová opatření v souvislosti se zvyšujícím se počtem
nakažených Covid-19, a proto se některé naplánované akce mimo Síť pro rodinu postupně
začínají rušit nebo převádět do online prostředí. Jako například setkání pracovní skupiny
k prevenci na MPSV, jejíž je Síť pro rodinu členem. Připomínkovaly jsme nástin
připravovaného sympozionu, který se uskuteční 2. 12. 2020 online a jeho hlavním tématem
bude „prevence offline a online“.
Prezidium se znovu sejde 23. 10. 2020 (online) nad aktualizací strategie, a to zejména
v kontextu současných podmínek, které přinesla pandemie.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
VYHODNOCENÍ PLATEB ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

V letošním komplikovaném roce se platby členských příspěvků „toulaly“ déle než obvykle.
Nakonec přišlo z 249 center úhrnem 265.379,- Kč. Z toho 45 center zaplatilo nad rámec
1.000,- členského poplatku celkem 20.729,- Kč, které poputují přímo na aktivity v kraji:
Jihočeském 1.003,-

Jihomoravském 4.831,Královéhradeckém 1.631,Libereckém 1.950,Olomouckém 200,Pardubickém 1.054,Středočeském 2.487,Ústeckém 3.240,Vysočina 3.222,Zlínském 1.111,Všem vřele děkujeme a pevně věříme, že v příštím roce se podaří platby členských
příspěvků tak, aby ubyla agenda kolem placení.

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ
NEKAŠLEJME NA DRUHÉ
Síť pro rodinu se připojila k výzvě Nekašlejme na druhé. Pandemie nabývá na síle a je na nás, jak se
s ní srovnáme. Výzva upozorňuje i na široký neziskový sektor.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I KPŘEMÝŠLENÍ
15. říjen je Světový den žen žijících na venkově a Mezinárodní den bílé hole:
Ve městě se tomu říká krásné počasí. Na venkově sucho.
Valeriu Butulescu
Obyvatelé velkoměst jsou lidé, kteří přišli z venkova do města tvrdě pracovat, aby si pak
mohli dovolit přesídlit na venkov.
George Mike
Toužím najít moudrost, ne pevnou vůli: vůle je silný slepec, který nese na zádech chromého,
který vidí.
Arthur Schopenhauer
Slepý není ten, kdo nevidí. Slepý je ten, kdo se neumí dívat.
Jiří Květoslav Hrubý

