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Péče začíná v rodině – společné motto Sítě mateřských center a Festivalu Mezi ploty 

Síť mateřských center stejně jako festival usiluje o to, aby péče – o děti i nemocné – začínala v rodině. 

Síť mateřských center proto ve spolupráci s pražskými mateřskými centry podpoří 23. ročník festivalu 

Mezi ploty kreativním programem pro celé rodiny.  

Vedle základního poslání Sítě mateřských center – posilování hodnoty rodiny – patří i snaha o docílení větší 

inkluze v České republice. Mateřská centra poskytují otevřený a bezpečný prostor pro všechny, malé i velké, 

mladé i staré, lidi bez či s jakýmkoli znevýhodněním. Díky lokálnímu působení mohou reagovat na konkrétní, 

často velmi různorodé potřeby těch, co je navštěvují. Stávají se tak přirozenou školou pro spolupráci a 

toleranci k odlišnostem. 

Síť MC navazuje svou letošní účastí na programu festivalu na úspěšné zážitkové odpoledne pro rodiny 

s dětmi, nazvané „Honzík a Mařenka se vydávají do světa“, které se konalo v  září loňského roku. „Na jaře 

jsme uvažovali o opakování a do toho přišla nabídka od organizátorů festivalu, abychom se přidali. Naše 

pohledy nejen na úlohu rodiny v otázce péče jsou velmi blízké, a tak rozhodování bylo velmi snadné,“ 

vysvětluje Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC, kterou na festivalu bude možné rovněž osobně potkat. 

V  zóně pro rodinu, v rámci které stánek Sítě MC návštěvnici mohou navštívit, se představí i členská pražská 

mateřská centra, konkrétně: Mateřské centrum Cirkus z Čakovic, Rodinné centrum YMCA z Prahy 1 a 

Mateřské centrum a rodinný klub Veselý čertík z Dolních Počernic. Děti od těch nejmladších po ty školní se 

mohou těšit na zkoušku svých dovedností a rodiče navíc na inspiraci k jednoduchým činnostem, které 

společně se svými dětmi mohou ve volném čase podnikat. 

 

 

Kontakt pro média: Lucie Nemešová, lucie.nemesova@materska-centra.cz, 773 819 017 

 

 

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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