Pozvánka na putovní výstavu fotograﬁí
do Muzea T.G. Masaryka v Lánech

Jak se žije v mateřských centrech
Středočeského kraje
aneb mateřská centra jako služba rodině
Výstavu pořádá Síť mateřských center o.s. a slavnostní vernisáž připravují mateřská centra
okresu Kladno: Buštěhradský Pelíšek (Buštěhrad), Klub pro rodiče a děti - Domeček (Lány),
Rodinné centrum Klíček o.s. (Unhošť) a Mateřské centrum Rybička (Slaný).

Výstava potrvá od 27. listopadu do 14. prosince 2009.
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí 9.00 – 16.00.
Prostory lánského muzea jsou bezbariérové a přátelské k dětem.

Srdečně Vás zveme na slavnostní vernisáž výstavy
která se uskuteční v pátek 27. listopadu 2009 v 16.30
v Muzeu T.G.Masaryka v Lánech. Vstup zdarma.
PROGRAM VERNISÁŽE: vystoupení Pěveckého sboru Kapička a dětí z Rodinného
centra Klíček, slavnostní zahájení a uvedení výstavy. Pro děti loutková pohádka
„Kocour v botách“ v podání Divadla ELF a výtvarná dílna.
PARTNEŘI AKCE: Kulturní komise obce Lány, Muzeum T.G.Masaryka v Lánech,
Pěvecký sbor Kapička Lány při ZUŠ Stochov.
Hlavním cílem této výstavy je přiblížit široké veřejnosti práci mateřských center jako kompletní
služby pro rodinu. Mateřská centra nejsou jen místem setkávání maminek s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené, ale nabízejí aktivní způsob trávení volného času a opravdu široké spektrum služeb pro celou rodinu. Zahrnují v sobě aktivity zaměřené na sociální, kulturní,
sportovní, vzdělávací a kreativní i ekologickou činnost. Mateřská centra se snaží zlepšovat
kvalitu každodenního života uvnitř společnosti.
Od října 2009 po dobu 12 měsíců budou tématicky seřazené fotograﬁe putovat 12 okresy
Středočeského kraje. V každém okrese doplní místní mateřská centra výstavu dalšími
fotograﬁemi a informacemi o svých centrech. ve Středočeském kraji je nyní 59 mateřských
center sdružených v Síti mateřských center o.s. Celý projekt řídí krajská koordinátorka Jiřina
Chlebovská.

Pořádáno pod záštitou radní
pro sociální oblast Středočeského kraje
Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové.

Pořádáno s přispěním z fondu
hejtmana Středočeského kraje
MUDr. Davida Ratha
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