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Rodina nemusí jít do prčic 

Síť pro rodinu (dříve Síť mateřských center) zahajuje celoroční kampaň u příležitosti 25. 

výročí otevření prvního mateřského centra v České republice a 15. výročí založení Sítě pro 

rodinu. Kampaň upozorňuje na důležitost rodiny pro každého jedince i pro celou 

společnost, a to navzdory tomu, jak se současná rodina proměňuje a rozpadá. Statistiky 

ukazují, že rozvodem v Česku končí téměř polovina manželství (47,8%). V průměru 

manželství vydrží 13 let.  

„Role jednotlivých členů rodiny se proměňuje, ale přesto by měla zůstat dle slov profesora Zdeňka 

Matějčka společenstvím, kde se sdílí čas, prostor, úzkost i naděje, kde se soužitím všichni učí pro 

život, kde všichni dávají i přijímají, kde formují svou osobnost a mají možnost zrát k moudrosti 

a kde podstatnou složkou všeho je vzájemně sdílená a působená radost. Vytvářet takové 

společenství není snadné, přesto nechceme rezignovat,“ zdůvodňuje zaměření kampaně Rut 

Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu. 

Kampaň bude probíhat ve třech etapách: 6. ledna startuje celoroční „Síťování republiky“, kdy 

každý týden budou zveřejňovány na webových a facebookových stránkách Sítě pro rodinu 

„rozhovory na dálku“ mezi jednotlivými mateřskými centry. Kromě vzájemné inspirace pozná i 

široká veřejnost různorodost zaměření mateřských center. 

V průběhu pěti týdnů od 13. 5. do 18. 6. bude „Rodina v centru  pozornosti“. V období, kdy se 

slaví Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí či Den otců připraví jednotlivá mateřská centra 

programy pro rodiny, její jednotlivé členy nebo naopak společně pro členy rodiny všech generací.  

Kampaň pak vyvrcholí na podzim sympozionem, na kterém budou odborníci nahlížet na hodnotu 

rodiny z různých úhlů podhledu.   

Síť pro rodinu spolu s mateřskými centry už čtvrt století posilují hodnotu rodiny. Síť aktuálně 

sdružuje 283 mateřských center. První mateřské centrum v YMCA Praha bylo otevřeno v březnu 

1992. Činnost mateřských center sdružených v Síti pro rodinu zasahuje odhadem 56 600 rodin 

přímo a činnost Sítě pro rodinu přináší užitek potažmo všem rodinám.    

 

Síť pro rodinu, z.s. dlouhodobě posiluje občanský život komunity, hodnotu 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 poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá 

vzniku nových mateřských center. Nabízí firmám Strategii podpory rodiny jako konkurenční výhodu. Síťuje odborníky, 

osobnosti i organizace podobného zaměření.  
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