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Milí přátelé v mateřských centrech,
žijeme v podivných časech, které jsme si asi nikdo nepředstavoval, ani představit nemohl.
Přibývající adventní dny přinášejí neplánované situace, které musíme řešit, ač nemáme
jistotu, zda řešení bude zítra platné. Chaos nás přivádí do nejistoty, co bude dál.
A přesto vidím jiskru naděje! A sice v rostoucí lidské vzájemnosti a soudržnosti. Kolik z vás
pořádá sbírku pro potřebné, navštěvuje osamělé nebo jinak pomáhá tam, kde je třeba,
ačkoliv sami zápasíte o vlastní existenci! Smekám klobouk a mnohokrát děkuji!
Říká se, že naděje zbývá poslední, což zní trochu jako z nouze ctnost. Osobně se přikláním
ke slovům Václava Havla: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že
něco má smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ A tak vězte, že nemá smysl sedět se
založenýma rukama a čekat, co nám čas přinese. Smysl má napřít síly tam, kde nás
potřebují, a mít naději, že i pro nás – budeme-li v nouzi – se pomoc najde.
Přeji vám všem adventní a vánoční dny plné naděje a lásky!
Rut

Ptáte se,
co přinesla spolupráce s Norou Fridrichovou a její sbírkou na nákupy pro
samoživitelky a samoživitele?
Krom více než 200 zprostředkovaných nákupů jsme se podíleli i na předání cca 80
notebooků. Připomínám, že notebooky zůstanou potřebným, nemusejí je někam vracet.
K dárcům se přidal i Mattel, a tak pod vánočním stromem najde 60 dětí samoživitelů
a samoživitelek dárek od Mattela.
Nora Fridrichová nás doporučila ČEZu, kde jsme uspěli s projektem na notebooky pro děti
z vícečetných rodin. A díky tomu putuje notebook do 13 rodin. A stejně tak na doporučení
paní Fridrichové jsme mohli nasměrovat finanční dar do jedné potřebné rodiny.
Rodina Beranových z Krabčic se svými třemi malými dcerkami na distanční výuce vařili
obědy a prodávali je, občas jen za symbolickou cenu či zdarma,
přesto vybrali peníze, které rozdělili mezi organizace, se kterými
spolupracuje Nora Fridrichová. Na konto Sítě přistálo 20.000,- Kč
na podporu preventivních programů.
Je nám velikou ctí být prostředníky pomoci a přijímáme tuto
službu jako součást našeho poslání.

Obdarovaný mládenec z rodiny s 11 dětmi.

Víte, že
v Olomouckém kraji získalo 7 firem certifikát Společnost přátelská rodině?
Firmy ABO valve s.r.o., AldEkon Prostějov, AJORODINKA mateřská škola, o. p. s., DT –
Výhybkárna a strojírna, a.s., John Crane Czech, Pars nova a.s., TDK Electronics s.r.o. se
prezentovaly na online sympozionu Firemní kultura v pohybu 10. 12. 2020. Organizace
prošly zevrubným auditem Sítě pro rodinu a zavázaly se dodržovat po dobu tří let všechny
podmínky, které nyní nabízejí.

VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsme nuceni zrušit veškeré vzdělávací semináře
v projektu Společně a profesionálně do 12. prosince 2020. Po té do konce roku už další
semináře neplánujeme. Doufáme, že se na vás můžeme těšit zase od ledna 2021.
O aktuálních seminářích vás budeme informovat v Síťovinách nebo vás bude kontaktovat
vaše krajská koordinátorka.

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – VYHLÁŠEN LEDNOVÝ TERMÍN

Vyhlašujeme nový termín zkoušky profesní kvalifikace chůva na 22. 1. 2021.
Pro více informací a pro přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na
irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

PREZIDIUM
ÚVAHA PREZIDIA NAD VÝŠÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Síť pro rodinu (do roku 2016 Síť mateřských center) se z dobrovolnického sdružení
(2002) postupně stala uznávanou profesionální střešní organizací, která nabízí služby,
metodikou podporu i prostor ke sdílení svým členům jak v krajích, tak i napříč celou
republikou.
Svým členům nabízíme zejména:










garanci know-how a prostor pro sdílení, inspiraci a spolupráci s ostatními centry
metodickou podporu krajské koordinátorky
poradenství a konzultace – právní, kariérové, projektové, účetnictví, personalistika,
PR, domácí násilí
vzdělávací aktivity šité na míru centrům za velmi příznivé ceny nebo zdarma
možnost zapojení do projektů Sítě pro rodinu
informace o aktuálním dění (Síťoviny, KraKolisty)
společné public relations – společná prezentace včetně Festivalu rodiny
podíl na fundraisingu Sítě pro rodinu (vstupenky, věcné odměny, hromadné slevy)
podpora rodin v krizových situacích – možnost využít dobročinné aktivity pro rodiny
v centru

Výše členského příspěvku 1.000,- Kč se po období 18 let nezměnila, nereflektuje ani
rozvoj a profesionalizaci Sítě, ani průběžnou inflaci. Prezidium tak došlo k závěru, že
své členy požádá v lednu 2021 o zvýšení členského příspěvku na 2.000,- Kč.
Návrh zvýšit členský příspěvek na 2.000,- Kč znamená 167,- Kč na měsíc a 6,- Kč denně.
Pokud nepočítáme 2 měsíce prázdnin, pak se jedná o 200,- Kč za měsíc a 10,- Kč na den.

ULOVENO V SÍTI
SLŮŇATA ROZDÁVAJÍ RADOST NAPŘÍČ GENERACEMI, A TO NEJENOM NA
VÁNOCE

Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata už má i své nástupce. V České Lípě se
k němu hlásí téměř 200 maminek v rodinném centru Slůně. Od začátku jsou
Ježíškovými vnoučaty v domově pro seniory v Novém Boru, tam začaly se svými dětmi
docházet pravidelně i mimo Vánoce. Loni přidaly ještě českolipské Alzheimer centrum.
Letos vzaly nadělování seniorům do vlastních rukou a dárky pro všechny babičky
a dědečky pořídily úplně samy.
K Ježíškovým vnoučatům se ale pořád hrdě hlásí.

ODJINUD
APLIKACE FANDIMAT OD FANDI MÁMÁM

Mobilní aplikace (prolink na leták v pdf) materiální pomoci FandiMat vznikla v reakci na první
vlnu koronavirové pandemie. Jejím cílem je propojit lidi, kteří si chtějí materiálně pomáhat,
a to nejlépe ve svém okolí. Aplikace je určena všem lidem, kteří se ocitli v materiální nouzi.
Charitativní organizace mohou aplikaci využívat nejen ve chvíli, kdy chtějí nabídnout
materiální pomoc, ale i když ji chtějí poptat, ať už pro své klienty, nebo i pro sebe, jako
organizaci. Například pokud potřebují kancelářské nebo jiné vybavení, drogerii, desinfekční
prostředky a roušky a další věci, na které se v rozpočtu často nenacházejí finance. Dárci,
kterými mohou být i firmy, pak mohou organizacím právě přes FandiMat tuto pomoc
nabídnout.
Současně aplikace FandiMat funguje také jako platforma, kde o sobě jednotlivé organizace
mohou dát vědět tím, že si právě založí profil s popisem své činnosti, otvírací dobou,
odkazem na web apod.
Žaneta Slámová, spoluzakladatelka Fandi mámám

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I KPŘEMÝŠLENÍ
7x o naději
Ty nejsměšnější i ty nejsmělejší naděje jsou často prvopočátkem mimořádného úspěchu.
Luc de Clapiers de Vauvenargues
Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly,
zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.
Mahátma Gándhí
Nikdy ať tě neopouští radost a naděje, protože v těžkých chvílích to jsou mnohdy ty
nejdůležitější hnací motory, které v sobě máme.
Přemysl Pražák
Věřím, že fantazie je silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než historie. Že sny jsou
mocnější než skutečnost. Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. Že smích je jediným lékem
na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.
Robert Fulghum,

Sebevědomí, láska a těžká práce tě mohou osvobodit i z chudoby a beznaděje.
Richard Bach
Zítřek leží v neznámu, ale často přináší naději.
John Ronald Reuel Tolkien
Naděje nic nestojí.
Colette

