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CENTRÁČIK 

Vďaka, 
že ste si našli čas

Rodinné centrum  
Prešporkovo v Bratislave 

funguje už viac ako 10 rokov.  
Aj vďaka mestskej časti  

Staré Mesto tvoríme  
priestor pre rodiny, aby tu 
trávili spoločný voľný čas. 

Deti sa s Prešporkovom 
často „zoznamujú“ ešte 
pred svojím narodením, 

potom sa sem vracajú ako 
dojčatá a batoliatka, učia sa 

tu a zdolávajú prvé prekážky. 
Vďaka podpore svojich rodičov 

i starých rodičov rastú  
a tešia sa z aktivít u nás. 

Rodinky sú u nás na Grösslingovej  ulici 
vítané v každý pracovný deň, pravidelne 
pre všetkých členov pripravujeme 
zaujímavé projekty. Už 6 rokov v našich 
priestoroch pôsobí aj Klub nepočujúcich 
rodičov a ich detí. Vzájomnými 
stretnutiami sa veľmi obohacujeme.

Naše aktivity priebežne kumulujú mnoho 
dobrovoľníckej energie a prinášajú 
sebarealizáciu mamičkám i mnohým 
oteckom. Aj túto sezónu budeme spolu 
učiť deti, ako byť kreatívni v rámci 
Majstrovníčka. Vďaka podpore projektu 
Prešporkovský rok dotáciou MČ Staré 
Mesto budeme môcť došívať kroje pre 
staršie detičky a potešiť všetkých počas 
vianočných sviatkov.

V priebehu roka 2017 sa tešíme aj na 
pokračovanie úspešného projektu 
Chodníčky pre naše nožičky, ktorý 
podporili prostredníctvom svojho 
Nadačného fondu v Nadácii Pontis 
Slovenské elektrárne. Chodníčky pre 
naše nožičky majú za cieľ vytvoriť 
športové prostredie v Rodinnom centre 
Prešporkovo a organizovať súťaž 
Športové hry pre deti i rodičov. Zároveň 
sme vďaka grantu už podporili aj našich 
nepočujúcich členov a zakúpili sme 
svetelný zvonček, aby mohli medzi nás 
pravidelne chodiť a zúčastňovať sa na 
dobrovoľníckej prevádzke centra. 
Prešporkovo funguje vďaka rodinkám, 
ktoré ho podporujú a venujú mu svoj čas. 
Vďaka vám! 

Ďakujeme za podporu  
v uplynulom roku.
Tešíme sa na Vás aj v roku 2017. 
Únia materských centier

2 %
nám pomáhajú... 
meniť svet  
k lepšiemu 
podporiť sieť materských  
a rodinných centrie
... pre nás a naše deti
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