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Milí přátelé v mateřských centrech,
v posledních dnech si ráda připomínám slova psycholožky Ilony Špaňhelové, která ve svých
workshopech říkávala, že když si chceme ulevit, tak nestačí říkat ani křičet: „Do mrkve, do
mrkve!“, že si máme ulevit pěkně od plic!
Tuším, že chuť si z plna hrdla zanadávat, má asi v současnosti většina z nás! Dejme emocím
volný průběh, abychom se posílili, protože světlo na konci tunelu se vzdaluje. Nejspíš až
v pátek se dozvíme, co nás v nejbližších dnech čeká. Doufejme, že vláda též sdělí alespoň
náznak prognózy pro delší časový horizont.
Tak jako jsme přestali vnímat přání pevného zdraví jako klišé, tak přijímejme výzvy
k uchování dobré mysli a optimismu jako zcela upřímnou dobrou radu!
Proto posílám smajlíka 
Rut

Ptáte se,
jak se můžete zapojit do Festivalu rodiny?
Aktualizovaný manuál vám mnohé napoví, můžete se v něm inspirovat. Stejně jako můžete
ke sdílení svých nápadů využít regionální setkání.
V každém případě vývoj situace naznačuje, že podobně jako loni budeme muset kombinovat
prezenční aktivity s online programy. Avšak pandemie přivedla mnohé z vás i nejrůznějším
outdoorovým akcím, kde je možné nastavit „průběžnou účast“.
K dispozici máte banner kratší i delší (ten je zejména vhodný na Facebook).

Víte, že
Ministerstvo zdravotnictví přesto, že jsme jim na jaře několikrát psali (a to nejen
hlavní hygieničce), že mateřská centra nejsou školská zařízení, nakonec zařadili
centra vedle DDM a uveřejnili následující sdělení:

„Zákaz provozu se vztahuje i na školská výchovná a ubytovací zařízení. Z těchto důvodů
tedy nelze provozovat ani mateřská centra a domovy dětí a mládeže.“
Nejsem si jistá, zda je vůbec vůle si opětovně nechat vysvětlit, že jak se věci mají. A to
pomíjím, že Domovy dětí (většinou bez mládeže) jsou něco jiného než Domy dětí a mládeže.

FESTIVAL RODINY
PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM NA FESTIVAL RODINY OTEVŘEN

Své aktivity a program, se kterými se plánujete zapojit do festivalu rodiny od 7. května do 20.
června 2021, můžete přihlašovat prostřednictvím online formuláře.
Prosíme tedy, vyplňte několik základních otázek co nejdříve, nejpozději do 30. 4. 2021,
abychom mohli 3. 5. vydat tiskovou zprávu k zahájení festivalu.
I letos jsme připravili soutěž, tentokrát velmi jednoduchou. A sice na závěr budeme losovat.
Počet výherců závisí na počtu získaných odměn (některé už máme opět přislíbeny), takže ti
z vás, kdo se zapojí s více programy či akcemi, mají větší šanci něco vyhrát.

VZDĚLÁVÁNÍ
KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky“ – BŘEZEN 2021, PRAHA

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky otevřeme v březnu.
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 5. 3. 2021 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.

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY

Vypsané termíny zkoušek jsou: 25. 3. 2021 a 26. 3. 2021.
Pro více informací a pro přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na
irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

FUNDRAISINGOVÉ PŘÍLEŽITOSTI
KOMUNITNÍ GRANT A RYCHLÉ GRANTY NADACE VIA

Nadace VIA nabízí program Živá komunita. Jedná se příležitost k podpoře vašich aktivit
v oblasti Péče o sousedské vztahy a krajinu (Komunitní grant) nebo Hájení veřejného zájmu
v komunitách (Rychlý grant).
Prostřednictvím komunitních grantů podporujeme projekty přispívající ke zlepšení
mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posilující jejich soběstačnost, zvyšující

kvalitu veřejného prostoru a obnovu přirozeného stavu krajiny. Projekty musí mít lokální
a nekomerční charakter.
Rychlými granty podporujeme projekty vedoucí k zapojení veřejnosti do rozhodovacích
procesů a podporující otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních
lokálních kauzách

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
3x o nadávání
Lidstvo si zasluhuje spíše obdivu, ba lásky, nežli nadávek.
Ale když nadávek, tak hodně upřímných a hlasitých.
Josef Čapek
Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky
– a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek!
Erich Maria Remarque
První člověk, který místo kamenem hodil nadávkou, byl tvůrcem civilizace.
Sigmund Freud

