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Milí přátelé v mateřských centrech,
také máte pocit, že náročná protiepidemilogická opatření konečně zabrala? A těšíte se na
volný pohyb, na návrat mezi lidi, na otevření centra, na Festival rodiny…?
Pracovní tým Sítě pro rodinu už netrpělivě čeká, že se sejdeme nejen virtuálně. Marná sláva
není nad osobní jednání!
Také se těšíme, že postupné uvolňování umožní, aby Festival rodiny i letos proběhl alespoň
v té podobě jako loni.
Proč však nezkusit být lepší než loni?
Rut

Víte, že
se už můžete v rámci Festivalu rodiny těšit na Síťové online podvečery na žhavá
témata?

Příprava cyklu online setkání po počátečních peripetiích nabrala jasných obrysů. Budete mít
příležitost se zamýšlet nad bezpečností internetu pro naše děti, dostanete cenné rad, jak
s dětmi o tom diskutovat, nebo jak docílit dobrých vztahů v rodině. Průvodci setkání budou
například Petr Šmíd a Michal Ksandr z Portusu Prachatice, dramaterapeut Jan Veselý
z Brna, Zdeněk Okleštěk z Brna…
Dostane se i na téma domácího násilí a jednáme také s autory a aktéry dokumentu V síti.
Setkání budou probíhat online vždy v pondělí od 10. 5. 2021 od 17:00 do 19:00. Jakmile
budeme mít všechny anotace a jména, pošleme pozvánku, kterou budete moci rozeslat na
vaše kontakty.

Ptáte se,
na projekt Energie rodiny, který jsme v letošním roce spustili, a do pilotní části
aktivně zapojilo postupně 16 center.

Na konci dubna končí vstup do tak zvané pilotní části a my už známe výsledky, se kterými
bychom vás rádi seznámili. Abyste se mohli na základě dat i zkušeností center, která
prochází pilotní částí, rozhodnout, zda vaše centrum využije tuto novou, moderní, a dnes už
víme, že i atraktivní formu fundraisingu.
V pondělí 26. 4. 2021 ve 13.00 bude v této místnosti (meet.google.com/hww-vhye-zod)
povídat o výsledcích pilotu projektová manažerka Kateřina Vašků a o svých zkušenostech
ambasadorka Daria Čapková.
Kromě informací o průběhu zapojování a zpětné vazbě od center bude i prostor pro vaše
dotazy, které můžete anonymně předem poslat ZDE.

VZDĚLÁVÁNÍ

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY

Rádi bychom vás informovali o nových termínech pro složení zkoušky profesní kvalifikace
chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Nejbližší volný zkouškový termín je pátek 14. 5. 2021.
Další vypsané termíny jsou: 4. 6. 2021 a 25. 6. 2021.
Před zkouškou můžete využít i možnosti osobní konzultace. Pro více informací a pro
přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

FESTIVAL RODINY – INSPIROMAT

FESTIVAL RODINY V KROMĚŘÍŽSKÉM KLUBÍČKU

Seznam přihlášených akcí „roste“ letos velmi pozvolna. Festival rodiny může být příležitostí,
jak se odpoutat od každodenních starostí, které nám připravila pandemie, a jak se soustředit
na to nejcennější, co máme, tedy rodinu.
Klubíčko bude žít Festivalem rodiny ode Dne Matek pod Den otců. Připravili pestrou škálu
festivalových programů:


Osvětové přednášky na posilování vztahů v rodině: Vztah mámy a dcery – Kořeny
a křídla, Výchova ke šťastnému životu, Pět příběhů ze života, aneb co všechno si
myslíme, že se nám nemůže přihodit, Proč se (ne)rozvádět.



Komunitní setkání dětí, rodičů, lektorů i široké veřejnosti s ekologickým podtextem



Galerie Plot: Jedineční umělci v Klubíčku – výstava dětských prací na plotě lemujícím
zahradu Klubíčka od 7. 5. do 19. 6. 2021 ve spolupráci s místními ZŠ, družinami
a Domem dětí

Prosíme, nezapomínejte své akce přihlásit do Festivalu rodiny prostřednictvím
jednoduchého online formuláře, abychom mohli Festival rodiny mediálně podpořit.
Děkujeme!

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU

DOTAZNÍK PRO ORGANIZACE Z OBLASTI PŘEDPORODNÍ, PORODNÍ A POPORODNÍ
PÉČE

Spolupracujeme na mezinárodním projektu, který porovnává porodnictví a péči o matku
a dítě na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a u nás. Před časem jsme šířili dotazník pro
matky k předporodní, porodní a poporodní péči.
Vřelé díky za odpovědi, ještě je
zpracováváme. Výsledky pak pošleme.
Víme, že v některých centrech se věnujete přípravě na porod nebo vedete laktační
poradenství, a tak vám ještě posíláme dotazník pro organizace, které se věnují péči v této
oblasti. Prosíme, tedy o chvíli času a vyplnění otázek, které se vás týkají. Popřípadě pošlete
dotazník dalším organizacím, o kterých víte, že v této oblasti působí.
Vřelé díky za spolupráci!

ODJINUD

HLEDÁTE RECEPT NA LEPŠÍ DNY?

MINERVA21 vás zve na webinář lékařky a psychoterapeutky Terezy Hodycové. Online
webinář mů žete sledovat ve středu 28. 4. 2021 od 16:00.
Registrujte se zdarma zde, následně dostanete link. Během vysílání můžete pak
chatovat s lektorkou!
Pozvánku můžete šířit mezi vaše návštěvnice.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
Není nic vznešeného na tom, být lepší než jiní lidé. Vznešenost je v tom, být lepší, než jsi byl
sám včera.
Robin S. Sharma
Lidé, kteří říkají, že včera bylo lepší než dnes, nakonec devalvují svou vlastní existenci.
Karl Lagerfeld

