SÍŤOVINY
2/2021
Milí přátelé v mateřských centrech,
sníh prozářil českou krajinu a vnesl naději na návrat k přirozenému životu, který k zimě patří.
I když zprávy ze zahraničí – například o sněhové kalamitě ve Španělsku – vnáší určité
pochybnosti o přirozeném bytí. Na druhou stranu výjimky přeci potvrzují pravidlo!
Zaběhanost do rutin svádí do nebezpečí „slepoty“ – profesní, provozní i osobnostní. Proto
přijímejme nevšednost současných všedních dnů jako výzvu k učení, růstu a hledání nových
cest!
Kéž se nám to daří!
Rut

Ptáte se,
víme-li něco nového o dotačním programu Rodina?

Máme čerstvou zprávu z MPSV, že předběžné výsledky by mohli zveřejnit již v příštím týdnu,
tedy týdnu po 18. 1. 2021. Šance pro žadatele jsou obdobné jako loni. Sice je alokace vyšší
(140 milionů) a žádostí trochu méně, ale souhrn jejich požadavků vyšší (cca 209 milionů).
Výsledky tedy závisí na kvalitě projektů a strategii dotační komise.

Víte, že
probíhá diskuse kolem výše členského příspěvku?

A tak zatím počkejte s placením letošního příspěvku do uzavření diskuse a hlasování o jeho
výši.

FESTIVAL RODINY 2021
2. ROČNÍK FESTIVALU RODINY 7. 5. – 20. 6. 2021

Termín Festivalu rodiny jsme opět přizpůsobili tradičnímu období od pátku přede Dnem
matek po Den otců, což v letošním roce připadá na šest týdnů od 7. května do 20. června
2021. Spadá sem i Mezinárodní den rodiny 15. 5. a Mezinárodní den dětí 1. 6.
Ve většině center v uvedených dnech pořádáte minimálně jednu větší akci, se kterou se
můžete do Festivalu rodiny zapojit. Nepožadujeme tedy od vás práci navíc. Stačí propojit
to, co děláte, do celorepublikového Festivalu rodiny.
Vše potřebné se dočtete v Průvodci Festivalem rodiny pro mateřská centra.
Těšíme se na spolupráci!

VZDĚLÁVÁNÍ
MATEŘSKÁ CENTRA JAKO PARTNER OBCE PŘÁTELSKÉ RODINĚ

Ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 10:00 do 12:00 hodin pořádáme online intervizní setkání.
Setkání je určeno především všem, kdo mají zájem navázat či prohloubit spolupráci s obcí,
i těm, kterým chybí prorodinné klima v obci. Představíme soutěž Obec přátelská rodině jako
jeden z výborných nástrojů spolupráce včetně přínosu soutěže pro obec, rodiny i centrum.
Více informací najdete v pozvánce.

ULOVENO V SÍTI
INSPIRATIVNÍ WEBINÁŘ DIGIDĚTI

RC Heřmánek v Olomouci zve na inspirativní webinář Digiděti, ve středu 27. 1. od
17:00 – 20:00. Více v pozvánce.

ODJINUD
NÁKUPY PRO SAMOŽIVITELKY A SAMOŽIVITELE

Díky více než 3 milionům vybraným na speciálním Adventním koncertě ČT pokračují nákupy
pro samoživitelky a samoživitele ve spolupráci s Norou Fridrichovou. A tak můžete
i nadále navrhovat potřebné osoby z vašeho okolí. V nouzových případech je možné žádat
opakovaně.
Své návrhy prosíme, pište vašim krajským koordinátorkám, které zprostředkují zápis
na seznam.
Potřebujeme znát:
Jméno a příjmení
adresu bydliště včetně čísla domu
PSČ obec
telefonní číslo
Prosím pište pod sebou v pořadí, jaké je uvedeno. Ulehčí to práci.
V případě diety je dobré napsat, o jakou dietu se jedná. Případně napište i stáří dítěte
(Veškerá anonymita zůstává dodržena v rámci GDPR).
Rýsuje se i obnova nákupu notebooků.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ

