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Síť pro rodinu vyhlašuje kampaň pro rok 2018
Síť pro rodinu z.s. startuje 8. ledna svou celoroční kampaň Kde domov můj? s podtitulem století
české rodiny. Cílem této kampaně je posilovat hodnotu rodiny a vyzdvihnout její důležitost
v minulosti i současnosti.
„100. výročí Československa, potažmo České republiky, přímo vybízí k logickému propojení: rodina jako
základ společnosti a stát jako prostor pro existenci rodiny. Rozvoj a vývoj v čase přinášel a přináší změny
a proměňuje jak rodiny, tak stát. A to je důvodem k zastavení a ohlédnutí před vykročením do dalšího století,“
vysvětluje Rut Kolínská východisko, které vedlo k zaměření kampaně.
Kampaň bude mít tři etapy. První nese název Naše rodinné stříbro. Prostřednictvím příběhů, fotografií
i rodinných rad nebo receptů budeme v průběhu celého roku poukazovat na to, že každá rodina je jedinečná
a uchovává si své zvyky, hmotnou i duchovní kulturu, na které svoji jedinečnost staví. Budeme upozorňovat
na hodnotu rodinné tradice v proměnách času, na důležitost jejího přenosu z generace na generaci a na sílu,
jakou působí při utváření rodinného zázemí pro všechny členy rodiny – matku, otce, děti, prarodiče
i bezdětné členy rodiny.
Druhá etapa Pět týdnů pro rodinu potrvá od 12. 5. do 18. 6. 2018, tedy v období, kdy se slaví Den matek,
Mezinárodní den rodiny, Den dětí či Den otců. Jejím cílem je reflektovat proměny role a postavení
jednotlivých členů rodiny i rodiny jako celku. Mateřská centra připraví programy pro jednotlivé členy rodiny
nebo naopak společně pro členy rodiny všech generací.
Kampaň završí sympozion – setkání a debata odborné veřejnosti o hodnotě rodiny v listopadu 2018.
Součástí sympozionu bude slavnostní vyhlášení oceněných firem v rámci soutěže Společnost přátelská
rodině. Část programu zaměříme na důležitost rodinných firem.
Síť pro rodinu, z.s. spolu s mateřskými centry už čtvrt století posiluje hodnotu rodiny. Síť aktuálně sdružuje
275 mateřských center ve všech krajích České republiky. 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.
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