V Kolíně 2.2. 2021
Milí přátelé,
Vánoce jsou za námi, pololetní vysvědčení taky
taky, jen ta karanténa se nás pořád drží.Myslím, že pro
každého, kdo s dětmi pracuje nejen v neděli, ale během celého týdne v kroužcích, RoyalRangers, nebo
jiných zájmových činnostech je to už únavné. Vyčerpali jsme možnosti, jak zůstat s dětmi v kontaktu,
on-line
line prostor může být pro některé už také „okoukaný“.Proto pro Vás máme ještě pár drobných
drobný
tipů, které stojí za zkoušku:
1)JDEME NA LOV MEDVĚDŮ
Zábavná venkovní aktivita, která pochází z Nového Zélandu, kde vznikla během první jarní karantény.
Podle populární knihy od Michaela Rosena Jdeme na lov medvědů z roku 1989 se postupně rozšířila po
světě, i k nám. Vy, kteří jste měli na jaře plné ruce prá
práce
ce se šitím roušek a shánění desinfekcí,
desinfekcí se v klidu
můžete zapojit ještě teď. Jde zase o nový způsob, jak vytáhnout děti vena zapojit se může opravdu
každý.Výhodou
Výhodou je, že lze provozovat individuálně nebo i ve skupince. Ať už svého medvěda vystavíte za
okno,, nebo jdete ven lovit, což je určitě zábavnější.
Můžete pozvat rodiče do skupiny „Jdeme na lov medvědů“
(www.facebook.com/groups/2922241214500202
www.facebook.com/groups/2922241214500202)) nebo vytvořit nějakou vaši místní.
Po cestě městem hledejte s dětmi za okny a na různých místech plyšové medvědy a ulovte je
vyfocením. Fotky sdílejte ve skupině
skupině, nebo přímo na vašem Facebooku. A co myslíte, nejsou nějací
medvědi v Třinci, v Kolíně nebo třeba Žatci?
Brum!Své úlovky můžete také sdílet a prohlížet na
Facebooku a Instagramu
mu pod hashtagem #TeddyBearHunt. Můžemee se kochat medvídky z celého
světa

.

2)VALENTÝNSKÁ SRDÍČKA
Venkovní aktivita po zahřátí srdcí. Blíží se svátek Valentýnaa, i když ho možná mnozí vůbec neslavíme,
neslavíme
napadlo nás v KidzTownu v Kolíně, že bychom vyvěsili v blízkém lesoparku srdíčka s pěkným citátem,
veršem, nebo povzbuzením, nejenom pro zamilované
zamilované, ale
le pro každého, kdo půjde na procházku.
procházku
3)ON-LINE SETKÁNÍ PRO VÁŠ ON-LINE
LINE 
Můžete se těšit na Zoom meeting
meetingve spolupráci s RoyalRangers, kde budeme sdílet příklady dobré
praxe, aneb co se nám osvědčilo v on-line
line prostoru. (Aktivity, hry, nápady, zkušenosti).O
zkušenosti) termínu Zoom
setkání vás budeme včas informovat e-mailem.
4)SEMINÁŘ O FUNDRAISINGU
Připravujemetaké seminář o fundraisingu
undraisingu pro neziskové organizace. Víte, že svou dobrovolnickou
činností a aktivitami pro děti pomáháte svému městu? Aktivně a zdravě vyplňujete volný čas dětí?
Víte, že napsat třeba úplně malinkatý projekt na nové hry a pomůcky pro děti nemusí být až tak těžké?
Sledujte naše info a mezitím mi, prosím, na
napište své potřeby a dotazy. Čeho se bojíte? Co se vám
nedaří? Nebo vůbec nevíte, jak začít? Byli jste neúspěšní? Plánujete si nějak svůj rozpočet (peníze
k dispozici vs. plán, jak a kdy je utratíte)
utratíte)Čím více podkladů budeme mít, tím lépe dokážeme seminář
ušít pro vaše potřeby.

5)MEZINÁRODNÍ MODLITEBNÍ SKUPINA
Se služebníky s dětmi v naší části Evropy se scházíme na Zoomech a pracujeme na vytvoření také
modlitební skupiny, do které se můžete zapojit i vy. Skupina bude mapovat potřeby dětí, vedoucích,
jednotlivých zemí. Znáte to, kolikrát „máma“ nemůže být všude, a není ani v našich silách být všude.
A proto je vždycky dobré se za děti modlit.
6)TRADIČNÍ BIBLICKÁ SOUTĚŽ
I přes omezení letos proběhne biblická soutěž pro děti tak, jak jste zvyklí. Bližší informace najdete na
webu ODACu.https://odac.apostolskacirkev.cz/soutez-o-poklad-krale-kralu/
.
Prosím vás v tuhle chvíli o zpětnou vazbu a odpověď:
1. Byl pro vás tenhle newsletter užitečný? Co vás nejvíc zaujalo?
2. Máte zájem potkávat se on-line? A preferujte setkání po regionech, dle svého zaměření při
práci s dětmi nebo podle věku dětí?
S pozdravem

Mirka Smetanová

