
CENTRÁČIK 
PRIPRAVILA

 PhDr. Soňa Holíková, Únia materských centier

 Každým nákupom 
 pomáhate!

10 materských centier s najviac 
hlasmi získa po 1000 € na nákup 
vybavenia podporujúceho zdravý 
intelektuálny vývin detí

S pokladničným dokladom 
hlasujte za svoje materské 
centrum na www.pomahamemc.sk

Nakupujte výrobky vybraných 
značiek spoločnosti P&G 
v predajnach dm drogerie markt

Navyše, každý týždeň môžete 
hrať o 5 kozmetických balíčkov 
v hodnote 15 €

Pomôžte vášmu materskému centru 
získať podporu 1 000 €
Aktivita trvá od 2. 1. 2015 do 31. 3. 2015. Viac informácií nájdete na www.pomahamemc.sk
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Rozhodnite 
o vašich daniach sami

Únia materských centier je občianske združenie, ktoré dokáže 
napĺňať svoje poslanie a pripravovať podujatia vďaka vám a vášmu 
rozhodnutiu poukázať nám vaše 2 % z daní.
Podporíte tým aj naše podujatia Míľa pre mamu, Medzinárodný deň 
materských centier, a vzdelávanie i možnosť podporovať materské 
centrá a vytvoriť spoločnosť priateľskú k deťom a rodinám. 

Budeme rady, ak sa rozhodnete poukázať 2 %  
z daní pre Úniu materských centier, o.z.

Rodinné centrum Kramárik 
je tu pre rodiny už dva roky!

Detské pesničky v podaní rodinky Konečných, pohybové predstave-
nie CirKus-Kus, parádna bublinová šou šaša Ľuboša, kreatívne diel-
ničky... Aj toto bola oslava 2. narodenín Rodinného centra Kramárik. 
V sobotu 29. novembra 2014 sa na nej v priestoroch centra na Uhro-
vej 18 zišlo približne 70 detí so svojimi príbuznými. „Sme radi, že nám 
prišlo popriať toľko ľudí a že sa im, podľa mnohých ohlasov, bohatý 
program páčil. Ich podpora je pre nás veľkým zadosťučinením,“ zve-
ruje sa Lucia Gregorová, štatutárna zástupkyňa RC Kramárik. 
Dobrovoľníčky centra naplánovali oslavu do posledného detailu, 
pripravili občerstvenie, chopili sa výzdoby. Aj veľkolepá farebná tor-
ta, ktorej krájanie bolo vyvrcholením celého večera, bola výtvorom 
jednej z nich. „Tortu naša dobrovoľníčka Eva Argalášová piekla už 
druhýkrát a aj tento rok z nej deti boli nadšené. Bola nielen krásna, 
ale aj chutná. Keď celé osadenstvo zaspievalo Kramáriku „Veľa šťas-
tia a zdravia“ a tiež „Živió“, bolo to veľmi dojímavé. „Ďakujeme všet-
kým, ktorí prišli s nami osláviť druhý rok života Kramárika a ďaku-
jeme rodinám, ktoré nás navštevujú po celý rok a stále sa vracajú,’’ 
dopĺňa Gregorová.

Zuzana Kapustová

Pomôžte 
materskému centru vo vašom meste!
Spoločnosť Procter & Gamble v spolupráci so sieťou predajní  
dm drogerie markt na Slovensku a Úniou materských centier, o.z. 
opätovne prinášajú jedinečný projekt, do ktorého sa môže  
zapojiť každý. Stačí, ak si v čase od 2. 1. 2015 do 31. 3. 2015  
zakúpite niektorý výrobok z portfólia značiek spoločnosti  
Procter & Gamble v predajniach dm a môžete rozhodnúť,  
ktorých 10 materských centier na Slovensku získa prostriedky  
na nákup pomôcok pre zdravý vývoj detí.
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