SÍŤOVINY
15/2021
Milí přátelé v mateřských centrech,
máme za sebou šest náročných týdnů Festivalu rodiny, věřím však, že na ně budeme všichni
rádi vzpomínat. S nadšením jsem sledovala vaše přihlašování, je neuvěřitelné, s jakou
kreativitou jste se festivalových programů chopili.
Přála bych vám všem, aby vaše vzpomínky na letošní ročník Festivalu rodiny byly plné
radosti z dobře vykonaného díla, radosti možnosti dělat radost jiným, radosti z maličkostí,
které se podařily, a staly se součástí nádherné oslavy rodiny!
S radostí vám všem mnohokrát děkuji!
Rut
Dnešní noc (z 24. na 25.6.2021) zažily mnohé obce na Jižní Moravě TORNÁDO! Záběry
podobné těm, které známe z například z USA, ukazují spoušť, kterou tornádo zanechalo.
Spojili jsme se s Lucií Ambrozkovou z centra v Hodoníně a Helenou Famfrlovou z Břeclavi a
víme, že obě centra jako taková nebyla vážněji zasažena (v Břeclavi chybí část tašek na
střeše). Ale mnohé rodiny žijící v okolních obcích přišly o střechu nad hlavou. Nejhůře na
tom jsou obce Hrušky a Lužice.
Papež František říká: „Byť jen kapka soucitu změní svět v méně chladný, více spravedlivý.“
Sdílejme nejen soucit, ale pomozme i finančně, případně materiálně. V tuto chvíli máme
informace, že akutní situaci s nejnutnějším oblečením řeší operativně na místě. Později však
bude určitě potřebná organizovaná cílená pomoc.
Zatím je možné přispívat na speciální veřejné sbírky (například Diakonie nebo Charity
a další) – seznam možností přináší portál ČT 24.

Ptáte se,
na mimořádné opatření k příměstským táborům.

Vzhledem k tomu, že neexistuje nic specifického, citujeme Ministerstvo zdravotnictví:
Příměstské tábory nejsou legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví upraveny, nejedná
se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. Tyto akce se musí řídit aktuálně platným
usnesením vlády a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v dotčených oblastech
činnosti.
Pravidla a doporučení
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 – od soboty 26. června 2021 bude povoleno 500 osob
ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech,



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.

Víte, že
novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině Poslanecká sněmovna PČR vrátila do 2. čtení?
Svitla tak naděje na úpravy k lepšímu znění. Čerstvé informace hovoří o tom, že by neměl
být omezen věk dětí, o normativu na dítě (do 3 let cca 9,5 tisíc Kč, od tří let cca 4 – 5 tisíc
Kč), 4 tisíce Kč strop příspěvku od rodičů. Změny by se měly týkat ale i požadavků na
vzdělání pečujících osob. Pokud se novela podaří schválit v naznačených návrzích, bylo by
to určitě mnohonásobně lepší, i když ne zcela, jak bychom si přáli. V každém případě
nebude novela likvidační, jak se původně rýsovalo.

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

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky otevřeme v srpnu.
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 22. 7. 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

Nejbližší volný zkouškový termín je pátek 16. 7. 2021.
Další vypsané termíny jsou:
Srpen: 19. 8. 2021 a 20. 8. 2021 (termíny určené přednostně pro absolventy přípravného
kurzu)
Září: 24. 9. 2021
Pro více informací a pro přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na
irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

FESTIVAL RODINY
FESTIVAL RODINY – ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Stručné počty

235 festivalových programů připravilo 93 center napříč všemi kraji České republiky,
většina akcí probíhala v reálném prostoru, online se jich uskutečnilo jen 47 – většinou
vzdělávacích.
Nejvíce (103) se odehrálo formou pohádkových lesů, stopovacích stezek, společných
poznávacích výletů, zahradních slavností …, vzdělávací akcí bylo 39 a kreativních 36,
o zbytek počtů se dělí výstavy, divadla, soutěže, bazárky, swapy, cvičení ….
Inspirací pro další rok by se mohlo pozorování ptačích rodinek třeba spojených
s fotografickou soutěží.
Síť pro rodinu připravila 4 online podvečery Festival rodiny na vlnách.

Public relations
Na zahájení a na závěr vyšla tisková zpráva. V brněnském vysílání Čt 1 Dobré ráno na Den
dětí 1. června skvěle prezentovala Festival rodiny i činnost mateřských center Petra
Kuhejdová Halířová.
Rádio Proglas uvedlo krátkou zprávu o zahájení Festivalu rodiny 7. 5. 2021 a 20. 6. 2021
vysílalo Myšlenku Rut Kolínské ke Dni otců 20. 6. 2021.
Odměny za zapojené aktivity
Děkujeme všem, kdo se zapojil do Festivalu rodiny! Z přihlášených akcí tu máme několik
odměněných. Náhoda byla velmi vrtošivá a tak se stalo, že některá centra měla štěstí více

než ostatní. Všichni ale víme, že akce jsou především pro rodiny s dětmi a letos se jich
rozhodně hodně povedlo – za to vám patří velký obdiv a ještě jeden velký dík!
 Poukázky na nákup v e-shopu firmy Think Creative v hodnotě 500,- Kč získali:
RC Radovánek, Heřmanův Městec – 2x a Komunitní centrum Kampa.
 Úklidové prostředky od firmy Rossmann:
MC Pastelka Uherský Ostroh, RC Pastelka Brno, KC Lípa Sokolnice, Domeček Sever HK,
Motýlek Hodkovice, Síť pro rodinu Praha a po dvou dávkách Slunečník z Ústí nad Labem
a Koťátko Rumburk.
 Společenské hry od firmy Albi:
 Smajlíci: Slůně Česká Lípa, OÁZA Mníšek pod Brdy, Koťátko Rumburk
 Obchod: Mateřídouška Hejnice, RC Pastelka Uherský Ostroh
 Svět v kostce: Duhová Školička Most, Kašpárkov Rosice
 Poukázka na nákup v obchodech Lidl v hodnotě 1000,-Kč:
Indiánka Chlum u Třeboně, Motýlek Rájec-Jestřebí, Klub malých Dubáčků Dubá,
Mateřídouška Hejnice, Rodinka Jilemnice, Síť pro rodinu Praha, Petrklíč Sedlčany, D8
(3x), Duhová školička Most, Koťátko Rumburk, Slunečník Ústí nad Labem, Zvoneček
Havlíčkův Brod a RC Pastelka Uherský Ostroh.
Distribuce odměn nám chvilku potrvá, tak prosíme o trpělivost, a kdyby náhodou si někdo
chtěl a mohl vyzvednout výhru v Praze, rozhodně neváhejte a ozvěte se, domluvíme se!
info@sitprorodinu.cz 602 178 882.

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ
DOTAČNÍ TITUL RODINA A OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

Včera proběhlo jednání k NDT Rodina a také k soutěži Obec přátelská rodině. Probírali jsme
jak drobné úpravy, tak i harmonogram NDT Rodina. K zásadním změnám nedojde
a harmonogram je zatím v obdobném plánu jako loni. Tedy začátkem září seminář
a uzávěrka do konce září. Finální termíny však závisí na schválení státního rozpočtu.
Padla překvapivá informace, že 20 % žadatelů nedodává včas jak výroční zprávu, tak
i vyúčtování. A tak upozorňujeme, že výroční zprávu za rok 2020 musíte odevzdat do
konce měsíce, tedy do 30. 6. 2020.
Diskuse kolem soutěže OPR se týkala především návratu k dřívějšímu poslání soutěže, totiž
motivace obcí k zavádění prorodinné politiky na základě zjišťování potřeb rodiny, které v obci
žijí. V posledních letech totiž soutěž nabrala podobu rutinního podávání projektové žádosti.
Potěšující zprávou je, že se letošního ročníku zúčastnilo nebývalé množství obcí (91).
Tušíme, že za tím stojíte i mnozí z vás. Pokud nebyla vaše obec letos úspěšná, nenechte se
v příštím roce odradit. Také doporučujeme, abyste si napsali na MPSV
(jana.oltova@mpsv.cz) prosbu o hodnocení.

ODJINUD
HNUTÍ ŽENY – PROSBA O PODPORU

Oslovila nás Martina Bednářová, která před lety stála u zrodu centra v Malovicích v Jižních
Čechách, kde byla starostkou. Po všech zkušenostech se spolu s dalšími ženami rozhodly
zkusit změnit zastoupení žen v Poslanecké sněmovně PČR, založily hnutí ŽENY a chtějí
kandidovat v podzimních volbách. K tomu však potřebují získat 1000 podpisů do 31.
července. Poslaly volebního program, jehož obsah se mnoho neliší od jiných demokratických
stran. Jejich záměr je především dostat do sněmovny více žen, protože ženské vidění
celkově v Parlamentu dost chybí.
Prosí vás, zda byste je mohly podpořit. Stačí vytisknout petici a posbírat pár podpisů, které
vás ani nikoho dalšího nijak nezavazují. Jim však dají šanci zkusit změnit situaci.
Archy s podpisy pošlete prosím na adresu: Martina Bednářová, Čechova 967, 37372 Lišov.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ
3x o radosti:
Jednou z nepochybných a čistých radostí jest odpočinek po práci.
Immanuel Kant
Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.
Albert Einstein
Nejlepší způsob, jak začít nový den, je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat
radost alespoň jednomu člověku.
Friedrich Nietzsche

