
 

 

 
 

Oslavme Mezinárodní den rodiny společně na Kampě 
 
Síť pro rodinu spolu s mateřskými centry připravila bohatý program  pro rodiny všech 

generací 15. května 2022 v Praze na Kampě od 10:00 do 18:00.   

Park a přilehlé budovy na Kampě ožijí po celý den nejrůznějšími kreativními workshopy pro malé 

i velké, na kterých se podílí jedenáct mateřských center z Prahy a okolí i další partnerské 

organizace. Děti i dospělé čeká mimo jiné zážitková stezka plná dobrodružných úkolů a bohatý 

kulturní program. Více informací v přiloženém letáku.    

Letošní ročník Festivalu rodiny, který jsme založili před čtyřmi lety, probíhá ve znamení oslav 30. 

výročí otevření prvního mateřského centra a také 20. výročí založení Sítě pro rodinu. Zahradní 

slavnosti a podobné akce pro širokou veřejnost pořádáme v osmi krajích České republiky. Chceme 

upozornit na to, že mateřská centra dodnes oživují jak anonymní velké aglomerace, tak i malé 

obce přirozeným komunitním životem.   

„A proto jsme se rozhodli uspořádat zahradní slavnost i v  Praze, kde vzniklo první centrum v roce 

1992 a odkud se myšlenka šířila po celé republice. Letošní výročí považujeme za skvělou 

příležitost, jak oslavit nejen přínos mateřských center, ale také dát příležitost rodinám společně 

strávit čas,“ přibližuje záměr Zahradní slavnosti Dana Richter, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu 

ve Středočeském kraji a hlavním městě Praha. 

„Paralelně se Zahradní slavností bude probíhat v Lichtenštejnském paláci mezinárodní sympozion. 

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,“ 

dodává Rut Kolínská, která tak zakončí své třicetileté působení na podporu mateřských center jako 

zcela nového fenoménu občanské společnosti.  

Kontakt: dana.richter@sitprorodinu.cz, 724 954 664 – Zahradní slavnost 

               rut.kolinska@sitprorodinu.cz, 603 271 561 – sympozion  

 

Festival rodiny 

Síť pro rodinu, z.s. založila 2019 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 situací v rodině a ve společnosti, stejně tak představit mateřská 

centra jako zásadní pilíř komunitního života.  

                                 Letošní ročník zaštítilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 


