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Únia materských centier

CENTRÁČIK 

... pre nás a naše deti

Sme mladé materské centrum, ktoré vzniklo 
v malom meste na východe Slovenska, 
v Sečovciach. A za ten celý krásny, často aj 
hektický rok sme toho stihli pomerne dosť 
a doteraz sa tešíme z našich mamičiek a malých 
sovičiek, ktoré sú už teraz neodmysliteľnou 
súčasťou našej Sovičky. Aj ony s nami 
rástli, neformálne sa vzdelávali, stretávali, 
navštevovali krúžky, divadielka a výlety, a tým 
nám dali najavo, že fungovanie materských 
centier je stále potrebné. Čas, ktorý trávime 
s deťmi počas materskej a rodičovskej 
dovolenky, nám už nikdy nikto nevráti a my  
sme za ten rok zažili mnoho krásnych 
momentov, ktoré nám to len potvrdili. 

Sovičkine 
prvé narodeniny

Do ďalšieho roka prajeme 
sebe ako aj ostatným 
materským centrám 
a celej Únii materských 
centier, aby našli podporu 
v miestnych samosprávach, 
mali plno spokojných 
matiek a usmiatych detí, 
pohodu v srdci aj na 
tvári a mnoho všedných 
okamihov, ktoré napĺňajú 
naše každodenné životy.

Vaša Sovička zo Sečoviec

Všetko prvé  
má v živote svoj 

význam, svoje miesto 
a presne tak to bolo aj 

s oslavou prvých narodenín 
Materského centra  

Sovička. 

Za ten rok sa naše centrum stihlo rozrásť 
aj o krásnu exteriérovú záhradu. Tú stále 
zveľaďujeme aj vďaka projektom, do  
ktorých sa snažíme zapájať s cieľom zapojiť 
aj naše matky s deťmi a priblížiť im činnosti, 
hry, ktoré ich niečomu novému naučia,  
ale aj spestria ich každodenný život na 
materskej či rodičovskej dovolenke. 

Oslava prvých narodenín patrila deťom, 
spestrili sme ju divadielkom a následne 
sme sa vytancovali na malej diskotéke. Toto 
nedeľné poobedie patrilo nám – mamám, 
deťom, rodičom a všetkým, ktorí nás prišli 
podporiť svojou účasťou, za čo im ďakujeme. 

nám pomáhajú 
meniť svet k lepšiemu
podporte sieť materských 
a rodinných centier

Venujte Únii materských centier 2 % vašich daní

2%
2 % Vašich daní podporíte tieto projekty:
l Míľa pre mamu 
l Vstúpte s dieťaťom
l Akadémia praktického rodičovstva

www.materskecentra.sk
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