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Milí přátelé v mateřských centrech,
blíží se zahájení Festivalu rodiny, a tak není divu, že dnešní Síťoviny věnujeme především
jemu.
Tušíme, že i vy finišujete přípravy, přesto věnujte našim informacím pozornost. My
v pracovním týmu Sítě pro rodinu máme radost, že se nám podařilo sestavit cyklus online
podvečerů Festival rodiny na vlnách. Věříme, že níže uvedený program zaujme vás i rodiče
z vašich center.
Také hledáme cesty jak zlepšit komunikaci uvnitř Sítě pro rodinu, proto nabízíme novou
příležitost ke sdílení a prostor k výměně názorů, a sice 7. 5. 2021 zahajujeme online měsíční
setkání Na síti o Síti (podrobnosti níže).
Neváhejte využívat příležitostí být spolu alespoň virtuálně!
Rut

Víte, že
možnosti online komunikace nás navedly k hledání cesty, jak s vámi být v bližším
kontaktu a probírat s vámi vaše radosti i starosti, společně řešit naléhavé
problémy, vyměnit si názory na aktuální události nebo se vzájemně inspirovat …?

A tak se zrodila myšlenka dát k dispozici jednou za měsíc prostor k online setkání, které
může, ale také nemusí mít předem dané téma: Na síti o Síti.
Na vaše dotazy budou odpovídat především Rut Kolínská a Irena Přibylová, počítat však
můžete i s dalšími členkami pracovního týmu či prezidia.
Zveme vás první online setkání Na síti o Síti u příležitosti zahájení Festivalu rodiny 7.
května 2021 od 9:00 do 10:00. Připojit se můžete přímo na tomto odkaze.
Hlavním tématem bude tentokrát Festival rodiny, ale jsme otevřeny jakýmkoliv dotazům.

Ptáte se,
zda i letos připravuje MPSV Fórum rodinné politiky?

Ano, jen se MPSV vzhledem k prognóze uvolňování protipandemických opatření rozhodlo
přesunout 4. Fórum rodinné politiky na 7. - 8. září 2021 a pořádat ho v Praze.
Jsme s přípravným týmem v kontaktu, o dalších podrobnostech vás tedy budeme informovat.

FESTIVAL RODINY
SPOLEČNÉ PUBLIC RELATIONS

Festivalové aktivity si zaslouží veřejnou pozornost, proto počítáme s prezentací na webových
stránkách www.festivalrodiny.cz i s každodenním sdílením na FB. K tomu však od vás
potřebujeme podklady: pozvánky, odkazy na vaše webové anebo facebookové stránky, kde
informujete o festivalových programech a další materiály, které můžeme použít.
Prosíme vás tedy o posílání – ideálně co nejdříve – a to na adresu: info@sitprorodinu.cz
a v kopii vaší krajské koordinátorce. Děkujeme!

TISKOVÁ ZPRÁVA
V pondělí 3. 5. 2021 vydáme tiskovou zprávu, ke které přiložíme seznam vašich
festivalových akcí. Poslat můžeme jen ty, které přihlásíte do pátku 30. 4. 2021
prostřednictvím online formuláře.
Děkujeme všem, kdo jste tak už učinili!
Přihlašovat festivalové programy můžete i v průběhu Festivalu rodiny. Pro oslovení médií je
však účinnější, když vidí předem širokou nabídku v různých koutech republiky.

FESTIVAL RODINY NA VLNÁCH

Jak jsme avizovali, připravili jsme pro vás a vaše rodiče festivalové online podvečery na
aktuální témata, a to každé pondělí od 17:00 do 19:00.
10. 5. MOJE DÍTĚ a virtuální sítě – Interaktivní webinář pro rodiče s hranými scénkami
o nebezpečích virtuálního světa pod vedením Petra Šmída a Michaela Ksandra z Portus
Prachatice
17. 5. Základ dobrých vztahů v rodině – komunikace s nadhledem se Zdeňkem
Okleštěkem z Liberce
24. 5. Co je netolismus a jak mu předejít? – o zásadách, jak u dětí závislosti na internetu
předcházet, případně kam se obrátit o pomoc při jeho řešení promluví Jan Veselý z Brna a
Petr Šmíd
31. 5 Jak rozpoznat rozdíl mezi konstruktivní výměnou názorů a
nebezpečnou manipulací – přiblíží Petr Křoustek z Bílého kruhu bezpečí
Pozvánky s odkazy na přihlašování budeme postupně posílat. Online setkání jsou
otevřená všem zájemcům napříč republikou.

SOUTĚŽ

Nově jsme navázali spolupráci s firmou Think Creative - rodinnou firmou, zaměřenou na
manuální činnost a rozvoj dětí od cca 2 let po školáky, která nám darovala poukázky do
soutěže Festivalu rodinu.
Jejich vlastní výroba kartonových a dřevěných výřezů je zaměřená na rozvoj jemné motoriky
u dětí. Nabídka pro tvoření z přírodních materiálů od českých výrobců (papír, dřevo, plsť,

buničina) se stále rozšiřuje, dále dováží ze zahraničí pěnová razítka, samolepky, samolepící
kamínky atd. Mimo to mají i širokou nabídku výtvarného materiálu od českých a italských
výrobců.
„Myšlenka podnikání ve vlastní firmě vznikla v době našeho působení v mateřském centru
a od té doby se posunujeme s vlastními dětmi stále vpřed. Spolupracujeme s MC, školkami,
školami, volnočasovými centry, obcemi i táborovými organizacemi. S našimi výrobky aktivně
pracujeme a fotky z dílen pak přidáváme k jednotlivým produktům, takže slouží i jako
inspirace pro rodiče či pedagogické pracovníky,“ přibližuje firmu zakladatelka a jednatelka
Mgr. Milena Kostečková a dodává: „Pro menší děti v MC jsou z naší nabídky ideální např.
pěnová razítka, prstové barvy a větší kartonové výřezy. Hodně aktivit se teď přesouvá ven –
možná plánujete v centru uspořádat ke Dni matek či otců venkovní výtvarné dílničky, ke Dni
dětí stezky s úkoly či hledání pokladů a mohl by se vám hodit materiál a drobné odměny pro
děti z našeho sortimentu.“
Vše najdete na eshop.thinkcreative.cz a do konce srpna 2021 můžete s použitím
slevového kódu mscentra2021 zakoupit s 10% slevou.

VZDĚLÁVÁNÍ
ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY

Připomínáme nové termíny pro složení zkoušky profesní kvalifikace chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky.
Nejbližší volný zkouškový termín je pátek 14. 5. 2021.
Další volný termín je 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.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
VŘELÉ DÍKY!

Poděkování patří všem, kdo jste letošní členský příspěvek zaplatili včas a mnozí z vás i nad
rámec povinné tisícikoruny!
Zítra 30. 4. končí řádný termín splatnosti, proto prosíme, všechny, kterým se zaplatit
nepodařilo, aby tak učinili, co nejdříve. Vězte, že administrativa spojená s pozdními platbami
zbytečně zatěžuje práci.
Děkujeme za pochopení!

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
Inspirace pro Festival rodiny
Když hovoříme o rodině, je třeba na ni myslet z pohledu dětí, nás, kteří jsme se všichni
narodili v rodině. Když se na ni totiž díváme z pohledu partnerů, vstoupí do hry náš instinkt
svobody, naše touha po svobodě, naše osobní pýcha, ego, všechno to, díky čemuž
zapomínáme, jak byla pro nás rodina důležitá, když jsme byli dětmi, a jak mnoho je důležitá
pro naše děti.
Andrea Bocelli

