
Prezentácia projektu 
 

KROK K SAMOSTATNOSTI  



Cieľ projektu 

Rozvinúť a posilniť zručnosti  členiek 
materských a rodinných centier v 
oblasti komunitnej práce, zvýšiť  tak 
potenciál prirodzeného komunitného 
zdroja, akými sú  materské a rodinné 
centrá v procese predchádzania 
sociálneho vylúčenia žien na 
materskej dovolenke.  



Problémy 

Dlhodobá udržateľnosť, aj napriek 
deklarovaniu potrebnosti v strategických 
dokumentoch miest a obcí  

Nepochopenie potrieb MC/RC  zo strany 
predstaviteľov samospráv, či regiónov 

Nedostatok finančných prostriedkov 

Výmena líderiek z dôvodu odchodu za 
zaplatenou prácou 

  



Riešenia 

 Vytvorenie vzdelávacieho programu na 
zvýšenie vedomostí a posilnenia zručnosti 
líderiek MC/RC v oblasti vyjednávania a 
organizovania diskusných stretnutí 

 
Získanie zručnosti projektového 
manažmentu                                              
Vypracovanie strategického akčného plánu 
pre konkrétne regióny a jeho predloženie 
regiónom, samosprávam a obciam 

  



Cieľové skupiny 
 regionálne koordinátorky – podľa počtu centier – 
diskusné stretnutia, vyjednávania a podpora 
centier 

 
líderky MC/RC v počte 62 – využitie potenciálu 
kapacity v komunite, komunikácia s klientmi 

  
klientky materských centier na  Slovensku,  1240 
matiek, ak berieme do úvahy priemerne 20 
matiek v 62 centrách – zlepšenie začlenenia do 
spoločenského a pracovného života   
 

  



Riadenie projektu 

Plánovacie stretnutia – priebežné 
správy 

Otváracia a záverečná konferencia 

Organizačné zabezpečenie tréningov 

Koordinovanie všetkých aktivít – 
podpora pri organizovaní diskusných 
stretnutí 

Podpora pri vypracovaní 
strategického akčného plánu 

 



Plánované aktivity 

Vzdelávací modul – externí odborníci 

Strategické plánovanie 

Vyvolanie diskusných stretnutí so 
zástupcami samospráv a krajských 
úradov 

Evaluácia projektu – zhrnutie a 
spätná väzba 

 



Vzdelávací modul 
1.modul: Komunikačné zručnosti, rozvoj 
sebapoznania 
2. modul: Základy komunitnej práce, advokačné 
a medializačné aktivity 
3. modul: Projektový manažment – ako 
samofinancujúca aktivita 
Tréningové metódy:                                                                              
- práca vo veľkej skupine, práca v malých 
skupinách, rolové hry, simulácie, nácvik 
poskytovania spätnej väzby v rôznych situáciách, 
zachycované kamerou.  
Priebežne reflexia ku každej časti tréningu, na 
získanie vlastnej skúsenosti  
Interaktívne tréningy, tréneri pôsobia aj ako 
konzultanti, sprievodcovia a facilitátori  



Strategické plánovanie v MC/RC 

Regionálne koordinátorky budú iniciátorkami, 
sprievodkyňami tomto procese 

 
MC/RC s pomocou koordinátoriek  identifikujú 
svoje problémy, definujú potreby, navrhnú 
riešenia a postupy  

 
6 mesiacov - proces strategického akčného 
plánovania minimálne 4 centrá v 1 regióne  

 
Výsledok - strategický dokument v podobe 
akčného plánu, bude slúžiť ako záväzný 
dokument pre konkrétne regióny podľa potrieb 
 



Implementácia akčného plánovania 
V jednotlivých mestách a obciach budú MC/RC 
pripravovať, organizovať a realizovať sériu 
vyjednávaní a diskusii za účelom získania 
podpory a presadenia svojich požiadaviek na 
úrovni vlastných regiónov, samospráv a obcí  

 
Formulovanie argumentov, prezentáciu svojich 
požiadaviek zdokumentovaných v akčnom pláne 

 
Stretnutie s predstaviteľmi odborných oddelení 
a útvarov mestských, miestnych, či obecných 
úradov, so zástupcami odborných komisií 
a s volenými zástupcami - poslancami 



Evaluácia 

Spätná väzba od  všetkých ľudí 
zainteresovaných do projektu, 
zhodnotenie, závery 

 

Naštartovanie nového procesu 
plánovania ďalších aktivít cieľovej 
skupiny projektu 

 

Vyplnenie dotazníka spätnej väzby   



Publicita 
Prostredníctvom web stránky, www.materskecentra.sk,                
s vytvorením podstránky Krok k samostatnosti, s článkami a 
fotografiami 

 
www.facebook.sk/uniamaterskychcentier, 

  
časopis MATERSKÉ CENTRÁ 4 x ročne 

 
Mama a ja a v magazíne Guest 

 
Printové média zamerané na ženy a rodinu a partnerské webové 
portály, najmama.sk, aktuality.sk, www.sme.sk, www.azet.sk. 
www.zoznam.sk.  

 
Zverejnenie záverov a skúseností z diskusií, dokument na 
opodstatnenosť podpory centier vo svojej obci ako služby pre 
rodiny s deťmi 

http://www.facebook.sk/uniamaterskychcentier


Výsledky projektu 
Zlepšenie schopnosti koordinovať centrá v jednotlivých 
regiónoch, schopnosť motivovať líderky centier k aktívnemu 
zapájaniu sa do celonárodných a regionálnych vyjednávaní 

 
Poskytovanie kvalitnejšej  pomoci pri zakladaní nových 
materských centier a vyhľadávaní novovzniknutých centier 
podporou koordinátoriek 

 
Zlepšenie schopnosti  efektívnej komunikácii a 
vyjednávania na úrovni miestnej, regionálnej a 
celonárodnej  čiže v rámci regiónov, miest a obcí 

 
Schopnosť samofinancujúcimi aktivitami  zlepšiť finančnú 
situáciu v MC/RC  
Snaha ÚMC bude zastabilizovanie regiónálnych 
koordinátoriek zo štátnych zdrojov 



Širší ekonomický dopad 

Aktivizácia členov komunity, aktívne zapájanie do 
diania v komunite - rodičia 

MC/RC sa stávajú aktívnymi partnermi v 
komunikácii s predstaviteľmi miestnej 
samosprávy s úlohou: 

1. Dopĺňať chýbajúce miesto v  službách pre 
rodiny s deťmi a podporu fungujúcej rodiny na 
nekomerčnom základe  

2. Poukázať na neschopnosť zabezpečenia 
poskytovania služieb rodinám s deťmi do 3 rokov 

3. Poukázať na nízkonákladovosť poskytovania 
týchto služieb 


