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“Meet the world in Mother Centres” a place of safety, development and friendship  

and celebrate III. International Mother Centres Day on 10
th

 October 2012  

 

 

Mezinárodní síť mateřských center slaví už 3. ročník neformálního dne mateřských center 

10-10-12. Cílem oslav je upozornit na hnutí mateřských center ve světě a poznat každý rok 

situaci mateřských center v některé ze členských zemí. 

Letošní ročník se zaměřil na Českou republiku a Síť mateřských center. První mateřské 

centrum v ČR bylo založeno před dvaceti lety jako zcela nový fenomén společnosti po 

sametové revoluci v Československu, a před deseti lety vznikla Síť mateřských center.  Dnes 

má Síť MC přes 300 členských organizací.  

Oslavy 3. ročníku probíhají v různých zemích Evropy, kde jsou mateřská centra, a také 

v Argentině a v USA. Síť mateřských center připravila pro ostatní země informační balíček, 

který mohou použít v rámci aktivit připravených pro oslavu mezinárodního dne mateřských 

center.  

Balíček obsahuje jak informace o Síti mateřských center, tak i o České republice včetně 

receptů národních jídel a slovníčku základních slov.  

 

Součástí letošní kampaně bude i šíření Resoluce adresované poslancům Evropského 

parlamentu. Jedná se o rezoluci „Call for family friendly European policy”, kterou jsme 

sepsali na mezinárodním setkání v rámci projektu Grundtvig v Schoorlu v Holandsku. 

Resoluce a návod jak s ní naložit bude součástí balíčku informací ke kampani.  

Cílem této aktivity je otevření diskuse v Evropském parlamentu o stavu a budoucnosti rodiny 

a prorodinné politiky v Evropě.  

“Oslovit členy Evropského parlamentu s přáním, aby se prorodinná politika stala evropským 

tématem, bylo naším dávným přáním. A tak jsme rádi, že k tomu dochází právě letos, kdy je 

Česká republika “fokusní” zemí, říká Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center v 

České republice. 


