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Milí přátelé v mateřských centrech,
Festival rodiny se skvěle rozvíjí a za to vám patří díky! Je obdivuhodné, co všechno zvládáte.
Prorazit s novou myšlenkou není snadné, proto je zapotřebí se zaměřit i na počty, ty mají
dnes přesvědčovací sílu. Když však pročítám vaše popisy akcí, vidím, že navzdory nepřízni
doby oplývají neuvěřitelnou kreativitou a plníte tak původní záměr Festivalu rodiny užít si
společný čas k radosti a potěšení!
Mějte radost z nových příležitostí, které se před námi otevírají!
Rut

MIMOŘÁDNÉ SDĚLENÍ X
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ OD 17. 5. 2021

Zde naleznete usnesení vlády, kde se dočtete veškeré podmínky rozvolňování od 17. 5.
2021. Co vás asi bude nejvíce zajímat:
1. Spolková činnost (bod I./15)
Počet osob uvnitř může být 2 – 10, venku až 50, avšak je nutné – kromě používání
respirátoru po celou dobu – splnit podmínky, které jsou uvedené v bodě I./18
(v dokumentu je zažluceno). Je to dlouhé, ale v kostce se jedná o prokázání testování či
očkování.
2. Vzdělávací aktivity (bod I./3)
Vzdělávacích akcí se může účastnit až 10 osob, pokud však 50 % kapacity míst k sezení
není nižší. Tedy máte-li kapacitu míst sezení menší než 20, pak musíte počet přítomných
přizpůsobit. Například je-li ve vašich prostorách míst k sezení jen 16, pak může být
přítomno jen 8 osob. A opět je nutné po celou dobu používat respirátor a prokázat se
testováním či očkováním.
Ano, je to značně krkolomné, proto doufejme, že brzo nastanou srozumitelnější časy.

Víte, že
historicky první setkání „Na síti o Síti“ proběhlo v nečekaném počtu. Což nás těší!

Probírali jsme nejen začínající Festival rodiny. Zabývali jsme se také možnostmi financování,
hledáním nových zdrojů jako je například projekt Energie rodiny. Padly informace o
nejistotách spojených s ESF. Sdíleli jsme „trampoty doby covidové“, kdy stát vůbec nechápe
specifika neziskového sektoru a hrozí jeho rozpad. Zastavili jsme se nad budoucností Sítě
pro rodinu, kterou čekají změny.
Jestli se Na síti o Síti sejdeme 11. 6. 2021, potvrdíme opět v Síťovinách.

Ptáte se,
zda můžete i nadále přihlašovat Festivalové aktivity?
Určitě ano, a to prostřednictvím online formuláře. Seznam jednou do týdne aktualizujeme,
Proto vás prosíme, abyste v případě změny napsaly na: info@sitprorodinu.cz a v kopii vaší
krajské koordinátorce. Děkujeme!

FESTIVAL RODINY
FESTIVAL RODINY NA VLNÁCH

Máme za sebou první setkání z cyklu čtyř podvečerů pro rodiče na aktuální témata. Věříme,
že i další pondělní podvečery nabídnou vám i rodičům z našich center zajímavé podněty,
proto prosíme, sdílejte pozvánku na své mailové seznamy.
A také prosíme, přihlašujte se na každé setkání zvlášť. Potřebujeme to k vykazování do
projektu. A navíc je pro nás dobré vědět, s jakou účastí můžeme počítat.
První setkání můžete shlédnout na YouTube. A těšit se můžete na:
17. 5. Základ dobrých vztahů v rodině – komunikace s nadhledem se Zdeňkem
Okleštěkem (Přihlášení prostřednictvím online formuláře do 16. 5. 2021)
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 Petr Šmíd a Jan
Veselý (Přihlášení prostřednictvím online formuláře do 23. 5. 2021)
7. 6. Konstruktivní výměna názorů nebo nebezpečná manipulace? – Rozdíly přiblíží
Antonín Křoustek z Bílého kruhu bezpečí (Přihlášení prostřednictvím online formuláře do 6. 6.
2021)

SPOLEČNÉ PUBLIC RELATIONS

Facebookové stránky Sítě pro rodinu „kvetou“ vašimi akcemi. Na webových stránkách
www.festivalrodiny.cz aktualizujeme seznam akcí, jejichž počet se přehoupl přes dvě stovky.
Jakkoliv nedáme na množství, ale na kvalitu, víme však, že kvantita bývá mediálně
přitažlivější.

NABÍDKA RODINNÉ FIRMY THINK CREATIVE

Připomínáme možnost využít nabídky 10% slevy na eshop.thinkcreative.cz, a to do konce
srpna 2021 s použitím slevového kódu mscentra2021.

VZDĚLÁVÁNÍ
ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY

Připomínáme nové termíny pro složení zkoušky profesní kvalifikace chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky.
Nejbližší vypsané zkouškové 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.

ODJINUD
POMOC SAMOŽIVITELKÁM A SAMOŽIVITELŮM

Spolupráce s Norou Fridrichovou stále pokračuje. Jen občas může trochu váznout, což v tom
množství není divu. Všichni se na pomoci podílejí dobrovolnicky, nejedná se o placenou
agenturu. A navíc některé procesy nejsou jednoduché. Například jsme už před delší dobou
zjišťovali zájem o smartphony, které byly slíbeny, ale dorazily až nyní, takže teprve teď se
začaly rozesílat.

A tak prosíme o trpělivost a také porozumění, když něco nevyjde. Přes krajské koordinátorky
můžete stále posílat prosby o nákupy. A pokud nedorazí, dejte vědět, vždy se snažíme
hledat, kde se stala chyba.
SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
Post festum ke Dni matek
Mateřská láska - ta nezná hranic. Je jako fontána, jejíž pramen nikdy nevyschne.
Marguerite Gardner

