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Únia materských centier

Únia materských centier, 
občianske združenie, ktoré 
sieťuje materské centrá a vytvára 
na Slovensku fungujúcu sieť 
uľahčujúcu informovanosť 
materských a rodinných centier, 
koordinovanie ich aktivít a pomoc 
materským centrám, ktoré 
sa ocitnú v núdzi. Snažíme sa 
projektovo zabezpečiť kontinuálne 
vzdelávanie matiek, ktoré do 
materských centier prichádzajú. 

2% 
pre Úniu 
materských 
centier

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

Vydávame a zadarmo 
distribuujeme  
do materských 
centier časopis 
Materské centrá.

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

Už niekoľko rokov spolupracujeme s organizáciami, 
ktoré podporujú činnosť materských centier. 
Opätovne kúpou výrobkov Procte&Gamble 
najúspešnejších 10 materských centier dostane 
1 000 € na vytvorenie inšpiratívneho prostredia  
pre rodiny s malými deťmi.

V súčasnosti sa rozbiehame po novej ceste a vytvárame 
PORADENSKÉ CENTRUM ŽENY ŽENÁM, kde poskytujeme 
sociálne, právne, psychologické i finančné poradenstvo ženám 
a ich deťom vystavených akémukoľvek násiliu (fyzickému, 
ekonomickému, psychickému, sexuálnemu, sociálnemu). 
Zároveň vzdelávame aktívne ženy v materských centrách 
v tejto problematike na témy: mýty a fakty o násilí páchanom 
na ženách, dôvody zotrvávania v násilnom vzťahu; praktické 
rozlíšenie mýtov a faktov o násilí na ženách, príčiny násilia 
páchaného na ženách, ako rozpoznať násilie páchané na 
ženách, až po komplexnú pomoc ženám zažívajúcim násilie 
a ich deťom a možnosti pomoci zo strany materských centier.

Nielen tieto projekty a dlhoročné 
kampane dokážeme realizovať  
aj vďaka 2 % asignácie z daní,  
s ich pomocou sa môžeme zapájať 
do veľkých projektov a poskytovať 
podporu ženám na celom Slovensku. 
Vďaka vašej podpore môžeme ísť vpred 
a ženy prichádzajúce do materských 
centier vieme aj naďalej vzdelávať 
a zvyšovať tak kvalitu služieb, ktoré 
poskytujú a zároveň Únia materských 
centier ako občianske združenie 
bez priamej podpory dokáže byť 
už 13 rokov pevnou, etablovanou 
a relevantnou organizáciou, ktorá si 
chce vašu dôveru udržať.
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Trinásť rokov rozvíjame a zlepšujeme našu najväčšiu  
kampaň Dňa matiek – MÍĽA PRE MAMU.  
V roku 2015 sa jej zúčastnilo 28 213 ľudí.  
Tento rok sa opäť stretneme 7. mája 2016.

poradna@materskecentra.sk 
tel.: 0915/930831

Vďaka Nadácii pre deti Slovenska poskytujeme obľúbené 
Montessori vzdelávanie pre rodičov s heslom „Pomôž mi, 
aby som to dokázal sám“, ktoré sa teší obrovskému záujmu 
matiek, v ktorom chceme pokračovať aj v roku 2016.
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