
CENTRÁČIK 

Kampaň „Vstúpte s dieťaťom“ úspešne naštartovala proces od-

búravania neprirodzených bariér a hľadania možností ako urobiť 

svet rodičovstva príťažlivým. Zároveň iniciuje k prirodzenej ústre-

tovosti, k profesionálnejšiemu správaniu jednotlivcov a skupín vo 

vzťahu k rodinám. V rámci kampane Únia materských centier cer-

tifi kuje tie zariadenia, ktoré vychádzajú v ústrety najmä rodičom 

s malými deťmi. Zariadenia, ktoré splnia povinné kritériá, získa-

jú ocenenie v podobe certifi kátu „Zariadenie priateľské k deťom 
a rodinám“ a nálepky s logom súťaže, ktoré slúžia na identifi káciu 

a informovanie verejnosti, že dané zariadenie poskytuje kvalitné 

služby pre rodiny s deťmi a zaväzuje sa dodržiavať princípy ústre-

tového správania dlhodobo. Povzbudzujeme 

tých prevádzkovateľov, ktorí sa špecializujú 

na detského hosťa a myslia naňho už pri bez-

bariérovom vstupe, zriaďovaní exteriéru a in-

teriéru až po menu, ktoré deťom ponúkajú.

Jedným z certifi kovaných zariadení je aj Ho-

tel Gold z Terchovej, ktorý už po druhýkrát 

poskytol možnosť desiatim rodinám, aby tu 

strávili príjemný víkend. Rodiny nominovali 

členovia Únie materských centier. Chceli sme, 

aby si dovolenku užili tí, ktorí by si ju zvyčajne 

dovoliť nemohli. Rodičia boli nadšení: 

Hotel je veľmi dobre vybavený, obzvlášť čo sa týka 

starostlivosti o deti. Od umelohmotného riadu, protišmykovej 

podložky do vane, ako aj bezpečnostných krytov na zásuvky... 

Na každom poschodí kuchynka. Veľmi praktické veci, ktoré 

uľahčujú život nám rodičom, obzvlášť na dovolenkách.

Kampaň Vstúpte s dieťaťom má dlhodobý charakter a budeme 

radi, keď oceníme čo najviac zariadení, aby si naši rodičia mohli 

vyberať zo širšej ponuky. Na projekte Vstúpte s dieťaťom sa aktív-

ne podieľajú a spolupracujú rodičia po celom Slovensku, ktorí po 

dobrej skúsenosti nominujú zariadenia na certifi kát „Zariadenia 

priateľské k deťom a rodinám“ a napíšu nám na adresu vstuptes-

dietatom@materskecentra.sk. 

Milí priaznivci Únie materských centier,

chceme Vás poprosiť, aby ste 
nám darovali 2 % z daní.
Počas uplynulých 10 rokov sme sa stali trvalou súčasťou 

spoločensko-kultúrneho života. Organizujeme vzdelávacie, 

športové a zábavné aktivity pre deti a ich rodičov. 

Vaše 2 % použijeme na tlač časopisu, ktorý posielame 

zadarmo do materských centier na Slovensku, tvorivé dielne 

na Míli pre mamu, v rámci kampane Vstúpte s dieťaťom 

vytlačíme nové certifi káty, ktoré zadarmo udeľujeme všetkým, 

ktorí robia svet rodín príťažlivejším...

Prečo vôbec darovať 2 %? 

Ide o daň, ktorú by ste museli aj tak odviesť do 

štátneho rozpočtu. Môžete ju zmeniť na dar, ktorým 

podporíte aktivity Únie materských centier. 

Pre vás darovanie 2 %  neznamená žiadny 
výdavok navyše. ĎAKUJEME!

Vyberáme z programu 
materských a rodinných centier:
Materské centrum Budatko, Petržalka 
vás pozýva do herne, montessori herne i iné aktivity, ktoré 

nájdete na stránke www.budatko.sk.

21. 3. o 17.00 h – Ekodomácnosť – ako prať a upratovať 

bez škodlivej chémie. 

23. 3. 2013 od 9.00 do 13.00 h v spolupráci s OZ Bábky 

v nemocnici vyrábame maňušky pre detičky, ktoré sú 

dlhodobo v nemocnici. 

28. 3. o 17.00 h – Všetko o noštekoch, uškách a hrdielkach 

– prednáša otorhinolaryngológ.

Rodinné centrum Prešporkovo, Bratislava, www.presporkovo.sk
19. 3. utorok 17:00 h Poklady remeselníkov: maľovanie kraslíc.

22. 3. piatok   16:30 h Pokračujeme v cykle „Moja obľúbená 

rozprávka“. Rozprávku príde deťom prečítať hosť: 

Adela Banášová.

26. 3. utorok 17:00 h Poklady remeselníkov: výroba korbáčov.

Materské centrum Obláčik, Bratislava, www.oblacik.sk
Každú stredu  Kurz „Nenásilnej komunikácie“. Učíme sa, 

ako úprimne a bez výčitiek alebo obviňovania vyjadriť 

naše potreby a ako empaticky vypočuť tie dobré 

dôvody, prečo nám druhí hovoria to, čo hovoria.

PRIPRAVILA

PhDr. Soňa Holíková, Únia materských centier 

Príjemný víkend 
v Terchovej pre desať rodín zo Slovenska
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