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Ďakujeme 
za vašu priazeň
...a váš čas, vašu pomoc, vaše rady, spoluprácu,  
2 % asignácie z daní, vďaka ktorým sme sa dokázali zapojiť  
aj do veľkých projektov, ktoré si žiadajú vaše financie.

l Tento rok sme v marci ukončili dvojročný 
projekt „Krok k samostatnosti“, kde 
sme s materskými centrami vytvorili 
ich strategické plány, návrhy do 
budúcnosti, ako aj vzdelávanie v oblasti 
presadzovania sa cez úradníkov 
v štátnom sektore prostredníctvom 
dobrej znalosti zákonov. 

l Ukončili sme aj dvojročný medzinárodný 
projekt s 8 krajinami Grundtvig Learning 
Partnership – Public living room – A safe 
Learning Space. 24 žien z rôznych 
materských centier sa mohlo zúčastniť 
medzinárodných návštev, porovnať svoju 
prácu s inými a naučiť sa prijímať iné 
názory a odlišnosti, ktoré si prenesú do 
svojich organizácií. 

l Poskytli sme obľúbené Montessori 
vzdelávanie pre rodičov s heslom 
„Pomôž mi, aby som to dokázal sám,“ 
kde sme vyškolili v niekoľkých etapách 
60 účastníčok. Zapojili sme sa do šírenia 
osvety Zodpovedne na internete, aby 
sa rodičia zamysleli, kam sa deti môžu 
svojvoľným „hladkaním“ mobilov 
preklikať. 

l Vydali sme časopisy Materské centrá, 
uskutočnili sme po celom Slovensku 
desiatku regionálnych stretnutí, aby sme 
boli materským centrám čo najbližšie 
a vedeli o ich radostiach a starostiach. 

l Administratívne organizujeme pre 
materské centrá verejnú zbierku 
„Ďakujem, že si mama“.

Rekonštrukcia 
Materského centra 
Medulienka v Leviciach
Naša Medulienka si za 14 rokov svojej exis-
tencie prešla mnohými zmenami. Náš šesť-
desiatročný mestský domček prešiel via-
cerými vnútornými rekonštrukciami, ktoré 
podstatne zlepšili kvalitu fungovania a mož-
nosti realizovania sa mnohých maminiek. 
Zásadnou zmenou bola inštalácia solárnych 
panelov, podlahového kúrenia a výmena 
plastových okien, ktoré nám značnou mierou 
znížili mesačné náklady na energie. Za pod-
pory mesta Levice, vďaka získaným grantom 
a s pomocou maminiek a ockov, sme taktiež 
vynovili našu Čarovnú záhradu s kvalitnými 
drevenými preliezačkami, ktoré sú bezpečné 
aj pre našich najmenších. 
Dlhé roky sa mamičky – dobrovoľníčky sna-
žili o to, aby mala naša Medulienka aj novú 
strechu. Bola nebezpečná pre nás, naše deti 
aj okolie, keďže škridla padala a omietka na 
múroch sa olupovala. Mesto Levice tento rok 
našej žiadosti vyhovelo a v októbri 2015 sa 
uskutočnila aj táto rekonštrukcia. Za pomoci 
miestnych firiem sa k rekonštrukcii strechy 
pridala i oprava vonkajšej fasády. My, mamič-
ky – dobrovoľníčky sme nelenili, pridali sme 
ruku k dielu a vymaľovali sme steny. Maľo-
vanie a upratovanie nám trvalo dva týždne. 
Viete, bola to drina pracovať popri pobehu-
júcich malých deťoch, ale sú to dni, na ktoré 
nikdy nezabudneme. Je úžasný pocit vedieť, 
že tu po nás niečo ostalo, že energia, ktorú 
sme dali do tejto rekonštrukcie sa prejavila 
rozžiarenými očkami detičiek a užasnutými 
pohľadmi mamičiek. Dokonca, ani oteckom 
sa z Medulienky nechce odísť. 

Martina Ballová, MC Medulienka, Levice

l 12 rokov stále rozvíjame a zlepšujeme 
našu najväčšiu kampaň Dňa matiek  
– MÍĽA PRE MAMU.V tomto roku sa  
jej zúčastnilo 28 213 ľudí. 

l Dobrovoľníckou aktivitou stále 
pracujeme na kampani VSTÚPTE 
S DIEŤAŤOM a vydali sme druhý 
ročník katalógu zapojených hotelov, 
penziónov, reštaurácií atď., ktorí 
vytvárajú prostredie priateľské 
k deťom a rodinám. 

V súčasnosti sa rozbiehame  
po novej ceste... 
Vytvárame PORADENSKÉ CENTRUM 
ŽENY ŽENÁM, kde budeme poskytovať 
sociálne, právne, psychologické 
a finančné poradenstvo ženám a ich 
deťom vystaveným akémukoľvek 
násiliu (fyzickému, ekonomickému, 
psychickému, sexuálnemu, sociálnemu).

Toto všetko sme dokázali  
aj vďaka vám!
ĎAKUJEME, že vďaka vám vieme stále 
ísť vpred a ženy prichádzajúce do 
materských centier vieme aj naďalej 
vzdelávať a zvyšovať tak kvalitu 
poskytovaných služieb, a že Únia 
materských centier – ako občianske 
združenie bez priamej podpory – dokáže 
byť už 12 rokov pevnou, etablovanou 
a relevantnou organizáciou, ktorá si  
chce vašu dôveru udržať.
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