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Milí přátelé v mateřských centrech,
v roce 1999, když jsem odmítla nabídku být k publikaci KDO JE KDO, mi kolegyně z Huairou
komise řekly, že se podobné možnosti prezentace neodmítají, protože nejde o mne, ale
o práci kterou dělám pro společnost. Od té doby se snažím neodmítat, pravda ne vždy se
podaří prezentovat vše v takové šíři, jak bych si přála. Přesto vnímám osobní rozhovory jako
příležitost k šíření informací o činnost Sítě pro rodinu a mateřských center.
Přeji Festivalu rodiny, aby se časem stal sám o sobě mediálně přitažlivějším, a k tomu
potřebuje vás a vaše skvělé festivalové počiny. Vřelé díky za ně!
Rut

MIMOŘÁDNÉ SDĚLENÍ
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 8. 6. 2021

Zde naleznete celé nařízení, jak se má ve všech oblastech postupovat. Tyrkysově jsou
označená místa, která se mohou týkat činnosti mateřských center. Změny se týkají zejména
počtu přítomných osob a prokazování testováním, očkováním nebo prodělaným covidem-19,
což je podrobně popsané v bodě I.16.
Ministerstvo zdravotnictví uvádí souhrnně a srozumitelně opatření k různým životním
situacím na Covid portálu:
K mateřským centrům
Domovy dětí a mládeže a mateřská centra mohou být otevřeny, neboť jsou povoleny
volnočasové aktivity pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek:
 až 200 osob uvnitř a 500 venku
 všichni účastníci absolvují antigenní test (max. 72 hod. před), nebo PCR test (max.

7 dnů před), zákonný zástupce může doložit čestné prohlášení, že bylo dítě otestováno
s negativním výsledkem ve škole či školském zařízení,

 domov i centrum musí vést evidenci účastníků na jimi pořádaných aktivitách po dobu

30 dnů od poskytnutí služby, kdyby bylo třeba provést epidemiologické šetření- jméno
a příjmení, jak účastníka, tak poskytovatele, jejich kontaktní údaje a čas kdy byla služba
poskytnuta,
 podmínce testování a evidenci neplatí pro děti do 6 let.

Ke skupinovým akcím
Kongresy a veškeré skupinové akce v prezenční formě jsou omezeny. Maximální počet
přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení
a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících
apod.) nesmí být vyšší než 1000 osob uvnitř a 2000 venku. Usazeni musí být účastníci ob
jedno místo (s výjimkou členů domácnosti), ideální je i usazení ob řadu.
Navíc musí být splněna jedna z následujících podmínek: podstoupit PCR test (max. 7 dní
před), antigenní test (max. 72 hodin před), být naočkován, či prodělat covid-19 v posledních
90 dnech a mít ukončenou izolaci.
Občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených
jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou,
přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.
Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez
výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky.

Ptáte se,
zda platí 2. setkání Na síti o Síti v pátek 11. června od 9:00 do 10:00?

Ano, už se na vás těšíme! Nemusíte se předem přihlašovat, stačí rovnou „vstoupit“ na
Google Meet.
Na síti na vás budeme čekat nejen my – Irena a Rut, ale i další členky pracovního týmu.
Jsme připraveny na vaše dotazy!

Víte, že
jsme pro velký zájem otevřeli výjimečně sobotní termín pro zkoušky profesní
kvalifikace Chůva, a to 26. 6. 2021?

Pro přihlášení ke zkoušce pište na adresu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz

FESTIVAL RODINY
FESTIVAL RODINY V DOBRÉM RÁNU NA ČT 2
Do brněnského vysílání Dobrého rána na Den dětí 1. června jsme vyslaly Petru Kuhejdovou
Halířovou, která skvěle prezentovala Festival rodiny i činnost mateřských center a Sítě pro rodinu.
Během rozhovoru běžely i záběry z center a dokreslovaly dění v rámci Festivalu rodiny i v mateřských
centrech.

FESTIVAL RODINY NA VLNÁCH

Poslední z cyklu čtyř podvečerů pro rodiče se odehrál v pondělí 7. 6. 2021. Věříme, že
všechna setkání byla pro vás inspirativní. Jakkoliv cílem Festivalu rodiny jsou především
akce offline, stojí za úvahu, zda by se podobná setkání mohla ujmout i v příštím roce.

SOUTĚŽ – LOSOVÁNÍ 21. 6. 2021

Odměny do letošní soutěže se ještě rozrostly, a tak se můžete těšit na ceny od firem Lidl,
Rossmann, Think Creative, Albi a Extra Publishing.
Losování proběhne online 21. 6. v 11:00 hodin v rámci s celorepublikové intervize zaměřené
na vyhodnocení letošního ročníku Festivalu rodiny.

ULOVENO V SÍTI
MOTANICE

Rádi bychom se podělili se vzpomínkami na jarní období v Klubíčku v Kroměříži. Jaro u nás,
i přes omezení setkávat se, bylo úžasné, přátelské a akční. Dobrovolníci z projektu Folklor
Hané v Klubíčku organizovali a sdíleli přes obrazovky a různé aplikace aktivity, které jsme
společně uskutečnili. Někdo natáčel videa, pekli malí i velcí, starší se podělili o vzpomínky

z dětství a někteří se zase starali, aby tradice žily a byly
předávány mladším generacím. Podívejte se na naši Motanici,
co stránka, to nadšení z tradic, co článek to příběh, co fotka,
to sdílená radost.
Mgr. Natalie Csizmaziová, koordinátorka MC Klubíčko
v Kroměříži

PUBLIC RELATIONS
ROZHOVORY NEJEN O CENTRECH A SÍTI PRO RODINU

V rámci cyklu iDNES Inspirativní ženy Česka vyšel 29. 5. 2021 rozhovor s Rut Kolínskou, se
kterou 7. 6. 2021 vedla další rozhovor v Rádiu Z moderátorka Petra Květová Pšeničná. O
Síti pro rodinu a mateřských centrech se hovoří i v projektu Prezidentky v časopise Heroine.

ODJINUD
VÝZKUM SÓLO RODIČE V DOBĚ Covid-19

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí realizuje v současné době ve spolupráci
s agenturou STEM/MARK výzkum s názvem „Dopady pandemie Covid-19 na sólo
rodiče“ a oslovil nás s prosbou o šíření dotazníku mezi naše členská centra. Máte-li
zájem vyplnit online dotazník o tom, jak pandemie ovlivnila Váš život a přispět tak

k nastavení rodinné politiky a pomoci sólo rodičům v ČR, přihlaste se, prosíme
online. Po přihlášení dostanete na e-mail, který uvedete, link na dotazník. Prosíme,
rozešlete nabídku účasti na výzkumu i vašim návštěvníkům a návštěvnicím z řad sólo
rodičů.
Výzkum probíhá do konce června 2021. Děkujeme!

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
3x o podstatném článku rodiny, a sice rodičích:
Rodiče jsou jako básnici, nezřídka dojdou uznání až po své smrti.
Paul la Cour 1846-1908
Rodiče jsou kosti, na kterých si děti brousí zuby.
Petr Ustinov 1921-2004
Rodič není ten, kdo rodí, ale ten který krmí a vychovává.
ruské přísloví

