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CENTRÁČIK

* Únia materských centier vlastní ochrannú známku 

k podujatiu Míľa pre mamu, organizovať toto podujatie 

je možné len so súhlasom Únie materských centier.

Únia materských centier 

  vám ďakuje
za darovanie 2 % z daní.

www.materskecentra.sk

www.mamaaja.sk

Zástupkyne Únie materských centier vypra-
covali viacero návrhov zlepšení týkajúcich 
sa materskej i rodičovskej dovolenky ako 
i štátnych a sociálnych dávok a tiež podpory 
pre materské a rodinné centrá, ktoré predlo-
žili Ministerstvu práce, sociálnych vecí a  ro-
diny. Prezentovali ich aj na stretnutí s minis-
trom Jozefom Mihálom, ako aj s poslancami 
Európskeho parlamentu, ktorí ich pozvali na 
rokovania do Bruselu. Na stretnutiach, ale 
aj následne potom na Slovensku niekoľko-
krát komunikovali s  kompetentnými vo veci 
uneseného Adamka Azaba. 

V rámci projektu Láskavo do života sa Únia 
materských centier zapojila do Európskeho 
týždňa dojčenia a osvety dojčenia.

Po dlhšej prestávke Únia materských centier 
opäť rozbehla projekt Vstúpte s  dieťaťom, 
ktorým monitoruje, motivuje a  oceňuje za-
riadenia priateľské k deťom a rodinám. Oce-
nených je takmer 100 zariadení na celom 
Slovensku.

Na oslavách Dňa matiek v  roku 2010 prešlo 
jednu míľu pre mamu spolu 17 210 ľudí v 35 
mestách a obciach. Vďaka dobrovoľníckej prá-
ci matiek z materských a  rodinných centier 
prežilo zábavné popoludnie na podujatí Míľa 
pre mamu* viac ako dvojnásobok zaregistro-
vaných účastníkov.

Rodiny rodinám 
proti povodiam

V roku 2010 Únia materských centier pomá-
hala rodinám s  malými deťmi postihnutým 
povodňami. Formou dobro-
voľníckej práce realizovala 
materiálnu zbierku „Rodiny 
rodinám proti povodiam“ 
a  podporovala aj fi nančnú 
a DMS zbierku, ako aj bene-
fi čný koncert „Pomôže celé 
Slovensko“.Slovensko .

Únia materských cen-
tier sa tiež zapojila do 
Protestu „Egypt, vráť 
Adama na Slovensko“, 
ako aj do vianočné-
ho Happeningu na 
podporu hľadania 
uneseného 4-ročného 
slovenského chlapče-
ka v Egypte.
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Vaše dve percentá nám pomôžu pokračovať v dosahovaní úcty a uznania 
materstva v spoločnosti a  spoluvytvárať podporujúce podmienky pre 
materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny. 

Únia materských centier  
  – dve percentá 
pre materstvo
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