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Únia materských centier

CENTRÁČIK 

Únia materských centier organizovala 8. ročník 
Medzinárodného dňa materských centier.  

Spolu s materskými a rodinnými centrami chce 
prispieť k zviditeľneniu ich práce na Slovensku. 

Všetky aktívne ženy sme s celými rodinami pozvali na 
víkendový – workshopový pobyt v RS Kľačno.  

Bolo vynikajúco. Sme rady, že sa môžeme spoznávať  
aj na neformálnych stretnutiach. 

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 
prevzal záštitu nad 15. ročníkom 

MÍĽA PRE MAMU 2018

Materské centrá  oslavovali

Učili sme sa navzájom. Zdieľali skúsenosti a inšpirácie. 

Žiaden jednotlivec ani organizácia, ktorá pomáha 
zlepšiť postavenie žien – matiek, by nemala zostať 
nepovšimnutá. Vďaka kampani MÍĽA PRE MAMU 
predstavíme materské a rodinné centrá, aj matky  
– dobrovoľníčky, ktoré pôsobia v týchto organizáciách, 
prezentujú ich fungujúce aktivity i riešenia, ktoré 
zlepšujú životné podmienky a pomáhajú plnohodnotne, 
častokrát aj dôstojne, tráviť čas s deťmi v komunite. 
Zároveň sa veľmi tešíme, že v tento deň si uctíme 
všetky matky prejdením si symbolickej jednej míle 
(1 609 m) a spoločne prežitým popoludním.

l RC Dlháčik, Bratislava
Jedným z našich snov bolo ihrisko. Pre všetkých. Vyjdeme 
von z Dlháčika a skúsime pre okolité rodiny urobiť ešte niečo 
navyše. Našli sme si teda opustený priestor, ktorý kedysi býval 
malým ihriskom a za podpory Mestskej časti Karlova Ves 
sme sa pustili do plánovania. Stále sme však nemali dostatok 
financií na zrealizovanie našich predstáv. Obrátili sme sa na 
Bratislavský samosprávny kraj so žiadosťou o podporu tohto 
projektu a boli sme veľmi šťastní, keď nám dotáciu schválili. 
Za každým kúskom zeme, za každým hracím prvkom, je veľa 
odpracovaných dobrovoľníckych hodín, veľa námahy a potu.  
Je však úžasné koľko rodín sa do tejto revitalizácie zapojilo. 
A tu je výsledok. Vitajte na Ihrisku pre štuplíkov. 

15. ročník  
MÍĽA PRE MAMU 2018   

sa uskutoční dňa  
12. 5. 2018 v desiatkach  

miest na Slovensku,  
súčasne v jeden deň.  

MÍĽA PRE MAMU 2018  
je oslavou  

Dňa matiek.
„Ženy to majú v živote  
trochu ťažšie, ak chcú  

naplniť svoju úlohu matky  
a na druhej strane sa chcú aj presadiť  

v pracovnom živote, naplniť aj svoje  
osobné ambície,“ povedal prezident SR,  

Andrej Kiska. Preto je Míľa pre mamu  
zároveň verejným poďakovaním všetkým 

matkám, dobrovoľníčkam v materských  
a rodinných centrách za aktivity  
realizované v prospech komunít. 

l RC Prešporkovo, Bratislava 
Už tradične s jeseňou prišiel čas zorganizovať bazár Rodinného 
centra Prešporkovo v srdci Bratislavy. Mamy sa zapojili, 
ako predávajúce, či kupujúce a dobrovoľníčky, ako pekárky, 
cukrárky, baristky, recepčné, usmievajúca sa inteligencia, 
motivátorky tretieho sektora a, najmä, materských a 
rodinných centier, aby spoločne vytvorili príjemnú atmosféru. 
Po klasickom bazáriku nasledoval výmenný bazár. Od pondelka 
do stredy, kedy mamy zrecyklovali oblečenie sebe, deťom, mužom..., 
priniesli to, čo už nepotrebovali v domácnosti a iným sa zišlo. A okrem 
toho, že sme si vzájomne obohatili šatník, cieľom bola zbierka, ktorá 
potešila teplým oblečením deti a dospelých, s ktorými spolupracuje 
Equity o.z. (organizácia, ktorá sa venuje ľuďom žijúcim v podmienkach 
extrémnej chudoby, pri zabezpečovaní štandardných podmienok na 
život). Ďakujeme všetkým! www.presporkovo.sk
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