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Řešit problémy v rodině než se rozhoří – k tomu vyzývá kampaň Sítě mateřských center 

Na 115 mateřských center z celkem 13 krajů se připojuje 15. května 2015 k celorepublikové kampani 

Sítě mateřských center. Cílem kampaně při příležitosti Mezinárodního dne rodiny je znovu upozornit 

na význam primární prevence nežádoucích jevů v rodině i ve společnosti.  

„Tíživé životní situace mohou potkat každého z nás. Stačí drobný střet v rodině, neporozumění 

zaměstnavatele, když potřebujeme slaďovat rodinu a práci, nízká tolerance okolí a podobně.  Často se jedná 

o zdánlivé maličkosti, a pokud je neřešíme hned, mohou přerůst v nepřekonatelné krize v rodině a vést až 

k jejímu vyloučení na okraj společnosti,“ vysvětluje hlavní podnět ke spuštění kampaně Rut Kolínská, 

prezidentka Sítě MC. 

To, co spojuje mateřská centra zastřešená Sítí MC po celé republice, by se dalo shrnout do sedmi hlavních 

bodů. Nabízí bezpečný prostor pro sdílení zkušeností rodičů. Disponují sítí odborníků, jejichž služby samy 

přímo nabízí či zprostředkovávají tak, aby byly co nejdostupnější potřebným. Učí děti rané socializaci, zároveň 

rozvíjí rodičovské dovednosti. Spojují generace a posilují komunitní život. V neposlední řadě pomáhají 

rodičům s návratem na trh práce. To vše směřuje k jedinému cíli – zlepšování podmínek života českých rodin. 

K záměrům kampaně patří i snaha narušit předsudky vůči poslání a přínosu mateřských center, které zejména 

mezi starší generací stále přetrvávají. Centra proto na Mezinárodní den rodiny otevírají své dveře a nechávají 

zdarma návštěvníky nahlédnout pod pokličku své bohaté činnosti. Vedle náhledu do běžného programu (70 % 

MC) či speciálních ukázkových hodin (41 %) si některá centra připravila i tematické odborné přednášky či 

besedy (16 %), ale i zábavné akce pro celé rodiny (41 %). 

Síť mateřských center nezůstává pozadu a na pátek 15. 5. připravila debatní setkání se zaměstnavateli 

s názvem „Vracíme rodiče do hry“. Dle dat VÚPS stále více jak 50 % žen pečujících o dítě do 10 let věku 

odkládá svůj návrat do zaměstnání, ať už je důvodem nedostatečná nabídka dostupných služeb péče o děti či 

překážky na straně zaměstnavatele při slaďování zaměstnání s péčí o dítě a domácnost. Síť MC se tématu 

dlouhodobě věnuje a společně se zaměstnavateli, jako jsou např. Česká spořitelna, Siemens či Vodafone ČR, 

hledá řešení problémů spojených se slaďováním pracovního a rodinného života. 

 

Kontakt: Lucie Nemešová, lucie.nemesova@materska-centra.cz, 602 325 029 

 

Příloha: 

Přehled zapojených mateřských center 

 

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny 

a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu 

rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC 

poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře 

a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného 

zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz 
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