Tisková zpráva

3. 5. 2022

Už třicet let s námi kvete rodina
Letošní 30. výročí otevření prvního mateřského centra a 20. výročí založení Sítě pro rodinu
připomíná i 3. řádný ročník Festivalu rodiny. Mateřská centra vznikla jako zcela nový fenomén
občanské společnosti po Sametové revoluci a Síť pro rodinu – nositelka know-how mateřských
center – patří mezi nejstarší střešní organizace v ČR.
Mateřská centra napříč celou Českou republikou od 6. 5. do 19. 6. 2022 pořádají zahradní slavnosti
pro rodiny všech generací a další podobné akce pro širokou veřejnost. Hlavním záměrem je nabídnout
rodinám možnost trávit společný čas mimo virtuální realitu. Programy budeme zveřejňovat na
festivalových webových stránkách (www.festivalrodiny.cz). Centra se přihlašují průběžně, zatím je na
seznamu 87 akcí.
Síť pro rodinu ve spolupráci s centry připravuje také 15 společných festivalových akcí v deseti krajích,
a to v Jihomoravském, Královéhradeckém, Libereckém, Olomouckém, Pardubickém, Středočeském
a Praze, Ústeckém, Vysočina, Zlínském.
Paralelně se Zahradní slavností na Kampě v Praze 15. 5. 2022 bude probíhat v Lichtenštejnském
paláci mezinárodní sympozion. Jeho program zahrnuje historii vzniku myšlenky mateřských center
v Německu, její šíření dál po Evropě a současný význam center zejména na poli prevence rizikových
situací v rodině a ve společnosti.
„Obzvlášť mne těší, že se nám podaří během Festivalu rodiny prezentovat inspirativní ženy, které
působily mateřských centrech a v Síti pro rodinu. Bez jejich nasazení by ani mateřská centra, ani Síť
pro rodinu nezískala kredit, který dnes má,“ říká Rut Kolínská, která tak zakončí své třicetileté
působení na podporu mateřských center a posilování hodnoty rodiny.
Kontakt: rut.kolinska@sitprorodinu.cz, 603 271 561

Festival rodiny
Síť pro rodinu, z.s. založila novou tradici se záměrem posilovat hodnotu rodiny a společně
upozornit, že rodina pro každého z nás znamená to nejcennější, co máme! Zároveň
chceme upozornit na širokou škálu programů mateřských center v oblasti prevence
rizikových jevů v rodině a ve společnosti, stejně tak představit mateřská centra jako zásadní
pilíř komunitního života. Festival rodiny probíhá vždy ode Dne matek po Den otců.

