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 Meet the world in mother centers 

 

10. října slaví mateřská centra svůj neformální mezinárodní den mateřských center. Každý rok se 

tak „svět potká v mateřských centrech“. Domluvily se na se na tom před čtyřmi lety představitelky 

národních sítí MC sdružených do mezinárodní sítě MC MINE.  

Každým rokem se MINE soustředí na jednu zemi, kde se vyskytují mateřská centra. V loňském roce 

to byla právě Česká republika, protože česká MC slavila 20. výročí vzniku prvního MC. Letos 

pozornost míří za oceán až do Argentiny, kde zatím existuje jen jedno MC, avšak má za sebou 

bohatou činnost, která přináší prospěch místní komunitě (více: http://www.materska-

entra.cz/kampane-a-projekty/kampane-v-roce-2013/mezinarodni-kampan-mine-10-10-13/).  

Síť mateřských center se připojila ke kampani spolu s dalšími sítěmi v Bavorsku, Baden-

Württembersku), Itálii, na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Přibližujeme kulturu, životní 

podmínky rodin i MC v Argentině. Do kampaně se též zapojila jednotlivá MC. Formát oslav není 

dán, záleží na podmínkách a kapacitě jednotlivých center. A tak podobně jako probíhá kampaň 

různě v jednotlivých zemích, probíhá různě i v našich jednotlivých centrech (viz příloha). 

„Není divu, že se budou v centrech vařit pro nás exotická argentinská jídla, poslouchat příjemná 

argentinská muzika a také, že dojde na fotbal. Skvělé je, že kampaň povzbudila rodiny v centrech, 

aby se více zajímaly i o argentinské reálie, myslím si, že forma kvízu chytne i děti. Navíc mateřská 

centra navštěvuje stále více cizinců, a tak je dobré se připravit i na příchozí z Argentiny,“ přibližuje 

aktivity v MC koordinátorka kampaně Lucie Nemešová.  

„Síť mateřských center staví na principech sounáležitosti, spolupráce a vzájemné pomoci 

jednotlivých center, jejichž činnost bývá různá a stejně jako místní podmínky jejich existence, přesto 

dokážou být jednotná v různosti. Podobně tomu je i na mezinárodní úrovni. Vzájemné porozumění 

lidí z různých zemí a kultur se bez bourání bariér z předsudků neobejde. Čím více se poznáme, tím 

blíže k sobě budeme mít, navzdory vzdálenostem, které nás dělí,“ přidává prezidentka Sítě MC a 

členka rady MINE Rut Kolínská.  

Kontakt: 603 271 561, rut.kolinska@materska-centra.cz 

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2002. 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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