Program na únor 2021
07.02.2021

9.30

bohoslužby s dětmi - možnost připojit se přes videokonferenci, nebo sledovat přes you tube účet

10.02.2021

17.00

setkání dětí online

12.02.2021

17.00

setkání mládeže přes videokonferenci, téma Sodoma a Gomora

14.02.2021

9.30

bohoslužby - možnost sledovat přes you tube účet sboru

17.02.2021

17.00

setkání dětí online

17.02.2021

popeleční středa – 40 dní do Velikonoc, začátek postního období

18.02.2021

18.00

ekumenické bohoslužby u Sv. Václava - účast prezenční (PES 5: 30 lidí)

18.02.2021

19.30

schůze staršovstva

19.02.2021

16.00

konfirmandské setkání

21.02.2021

9.30

bohoslužby s večeří Páně - možnost sledovat přes you tube účet sboru

24.02.2021

18.00

Jídlo pro lidi bez domova. Příprava chlebů doma, vyzvednutí chlebů probíhá mezi 17.00 a 17.30.
Dohromady připravujeme cca 80 chlebů. Hlásit se můžete u Matěje Opočenského.

25.02.2021

20.00

setkání třicátníků přes videokonferenci

28.02.2021

9.30

bohoslužby - možnost sledovat přes you tube účet sboru

07.03.2021

9.30

bohoslužby s dětmi - možnost připojit se přes videokonferenci, nebo sledovat přes you tube účet

Jak se připojit na sborový program, který probíhá přes videokonferenci?
Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: https://meet.google.com/var-nsez-ggy
Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +420 234 610 774 a zadejte PIN: 375 108 814#
Chcete-li zobrazit další telefonní čísla, klikněte na tento odkaz: https://tel.meet/var-nsez-ggy?hs=5

Živé vysílání a následné záznamy bohoslužeb na you tube účtu naleznete pod tímto odkazem
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg

Pokud se chcete účastnit bohoslužeb prezenčně, zapište se do tabulky, kterou naleznete na našem webu
v sekci bohoslužby pod odkazem
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fDOzRoK4JDI4jC1eUNKv9u81EavO8thMcdo-HcttU4s/edit#gid=0
Jiný program v současnosti neprobíhá.

Pomoc směřuje do znevýhodněných rodin,
nabídne jim podporu ve vzdělávání
V souvislosti s podzimní uzavírkou škol upozornila synodní rada ČCE na vzrůstající problém rozdílného
přístupu ke vzdělání. Zatímco děti s dobrým rodinným i materiálním a technickým zázemím zvládají distanční
výuku dobře, děti, které takové podmínky nemají – chybí jim například počítač nebo…
V souvislosti s podzimní uzavírkou škol upozornila synodní rada ČCE na vzrůstající problém rozdílného
přístupu ke vzdělání. Zatímco děti s dobrým rodinným i materiálním a technickým zázemím zvládají
distanční výuku dobře, děti, které takové podmínky nemají – chybí jim například počítač nebo internetové
připojení – jsou na tom o poznání hůře. A propast se každým dnem zvětšuje.
Vedení ČCE proto vyzvalo k podpoře neziskových a dalších pedagogických i nepedagogických organizací,
které se snaží tyto rozdíly překlenout. Znevýhodněným dětem nabízí například vyřazenou (ale stále
funkční) výpočetní techniku, hodiny doučování i volnočasové aktivity nebo zázemí, když jejich rodiče
musí do zaměstnání.
Synodní rada při té příležitosti uvolnila 100 000 Kč jako okamžitou pomoc v postižených regionech Česka.
Částka se rozdělila na poloviny: 50 000 Kč putovalo do Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o. p. s.
ve Vsetíně, kde posloužily na nákup tabletů pro distanční výuku a komunikaci dětí s učiteli. Z větší části
pak také financují přímé doučování dětí.
Druhá polovina peněz směřuje na Chrudimsko do organizace Amalthea. Ta od června 2020 zajišťuje
doučování desítek dětí, vyrůstajících v sociálně znevýhodněném prostředí. Práci tu zajišťuje více než 20
asistentů, kteří se s dětmi scházejí jednou až dvakrát týdně na 1,5 až 2 hodiny. „Povedlo se nám najít
šikovné a kreativní lidi, se kterými děti učení baví, jsou motivované a dělají pokroky. Markantní je to u
mladších školních dětí. Potvrzuje se nám to, že pokud se podaří navázat dobrý vztah, doučování velmi
dobře funguje,“ říká koordinátorka Amalthey Jana Peřinová.
Zdroj: https://www.e-cirkev.cz/aktuality/pomoc-smeruje-do-znevyhodnenych-rodin-nabidne-jim-podporuve-vzdelavani/

