
Den pro rodinu 

Kraj Vysočina / Okrouhlička 

 

Hlavní přínos: 

 posilování hodnoty rodiny ve společnosti 

 podpora mezigeneračního soužití a aktivit 

 

Spolek TILIA1 je nezisková organizace, zejména pro ženy z obce Lípa a okolí. Cílem spolku 

je propagace a prosazování principů občanské společnosti, zajišťování volnočasových, 

sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí pro své členy a širokou veřejnost, zajišťování  

a rozvoj aktivit zaměřených na podporu rodin s dětmi, mládeže a seniorů v regionu Kraje 

Vysočina. Síť pro rodinu, z. s. (Síť mateřských center o. s.) vznikla v roce 2002 na základě 

dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život komunity, 

hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli  

ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny 

a usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. 

Spolek TILIA a Síť pro rodinu, z. s. společně pravidelně organizují Den pro rodinu. 

 

Den pro rodinu 

Den pro rodinu se koná každoročně na podzim pod záštitou krajských zastupitelů 

v Šejdorfském Mlýně v Okrouhličce u Štoků (Kraj Vysočina). Organizačně program zajišťují 

mateřská a rodinná centra v Kraji Vysočina, Family  a Senior Pointy, Fanatic klub Havlíčkův 

Brod a další organizace pracující s rodinami v celém regionu.  

Den pro rodinu připomíná celkovou důležitost rodiny. V dnešní uspěchané době někdy bereme 

svoji rodinu jako samozřejmost a nemáme dostatek času s ní trávit čas. Tato akce umožňuje 

rodinám se na chvilku zastavit a vychutnat si společně strávený čas. Do akce se každoročně 

zapojují organizace, které pracují s rodinami. Prorodinné organizace nejen že připravují 

program pro návštěvníky Dne pro rodinu, ale mají možnost i neformální výměny zkušeností, 

síťování a vzájemné inspirace. Připravený bohatý, různorodý a zajímavý program každoročně 

přiláká několik desítek návštěvníků, a jak dokazuje třetí ročník Dne pro rodinu, ani počasí nemá 

vliv na jejich počet.  

 

Příběh z praxe 

Paní Veronika se s dcerami zúčastnila akce Den pro rodinu v Šejdorfském mlýně. Celý program 

byl velice pestrý, dcerám se líbila hlavně pohádka o drakovi. Třešničkou celé odpolední akce 

bylo podle paní Veroniky vystoupení mladých slečen, které předvedly dokonalé vystoupení se 
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ZUMBOU. Samozřejmostí bylo pohoštění, které nabídli místní obyvatelé: palačinky, domácí 

limonády a také chléb s máslem, které bylo tlučeno přímo před zraky diváků. Domů si sebou 

paní Veronika s dcerami odnesly také spoustu vlastnoručně vytvořených výrobků. „S dcerami 

na tuto akci rády vzpomínáme a těšíme se na další ročník.“  
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