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Křídla a kořeny naší rodiny - den otevřených dveří v 

Mateřském a rodinném centru Krůček Svitavy 

 

Svitavy (7. května 2015) – Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s., se stejně jako více než stovka 
dalších mateřských, rodinných a jiných center po celé České republice připojilo ke kampani, kterou vyhlásila 
Síť Mateřských center. Záměrem kampaně je upozornit na problematiku, která je v ČR stále ještě opomíjena, 
a nabídnout prostřednictvím dne otevřených dveří ve všech zapojených centrech ochutnávku toho, o čem na 
první pohled nesrozumitelné pojmy jako primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti jsou. 
Den otevřených dveří v Kr ůčku proběhne v pátek 15. května od 8 do 14 hodin, a to jak v prostorách 
Fabriky ve 4. patře, tak také v hlídacím centru BabyKrůček na Pražské 2a. 

Hasit požáry ještě před tím než vypuknou, to je jednou z hlavních výzev mateřských center. Ta se nyní napříč 
republikou spojila, aby znovu ukázala na význam primární prevence v rodině a jejího dopadu pro společnost. 
Celorepubliková kampaň, kterou pořádá Síť mateřských center, se koná při příležitosti Mezinárodního dne 
rodiny. 

 „Slaďování rodinného a pracovního života, seberealizace, tolerance, sociální začlenění, rodičovské 
kompetence – to jsou pojmy týkající se téměř každého z nás. Nejedná se o cizí elementy. Snažíme se ukázat, že 
problémy v rodině, které se pak přenáší dále do společnosti, nejen lze, ale je důležité odhalit, pojmenovat a 
řešit ještě před tím, než se naplno rozvinou,“ vysvětluje prezidentka Sítě MC Rut Kolínská a ke kampani 
dodává: „A právě s tím pomáhají mateřská centra, která jsou převážně postavena na metodě svépomocných 
skupin. Rodiče rodičům, ale i rodiče dětem a děti rodičům, neboť i role rané prevence je nezanedbatelná.“ 

Návštěvníci mohou během dne otevřených dveří v MC Krůček nahlédnout do běžného programu, nasát 
atmosféru a vytvořit si představu i o jiných klubech pro rodiče a děti, popovídat si o tom, proč tady Krůček je 
a jaké služby jim konkrétně může nabídnout a prozkoumat tak tedy ony kořeny, zázemí Krůčku, a především 
si pak vychutnat nádech spokojenosti od lidí, které Krůček během svého působení semknul kolem sebe a kteří 
se stali jeho rodinou pomocí připravené prezentace jejich pocitů z Krůčku. Návštěvníci se k této rodině 
mohou také přidat, a to mimo jiné symbolicky díky foto koutku s krůčkovským paravánem a stát se součástí 
naší (doufáme spokojené) rodiny. „V ěřím, že kampaň pomůže ještě více odbourat pomyslnou bariéru širší 
veřejnosti směrem k mateřským centrům. Často se setkáváme s tím, že jedinec, který si nese nějaká problém, 
se nedokáže přes vlastní strach odhodlat centrum navštívit. Centra přitom nabízí velmi důvěrné a přátelské 
prostředí právě tím, že stojí na samotných rodičích,“ doplňuje Lucie Nemešová, koordinátorka kampaně. 

Více informací poskytnou: 
• Bc. Barbora Hávová, email: bara.havova01@gmail.com, tel: 733 518 999, MC Krůček 
• Lucie Nemešová, lucie.nemesova@materska-centra.cz, 602 325 029, Síť MC 
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