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Už samotný názov tohto projektu Únie materských centier napovedá, že jeho hlavným cie-
ľom je podnecovať verejnú diskusiu o podmienkach, za akých mamy na Slovensku privádzajú 
deti na svet, poukazovať na nedostatky v oblasti pôrodníctva a podpory dojčenia, navrhovať 
možnosti skvalitnenia zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa, šíriť osvetu o odporúčaniach 
WHO, iniciatívach BFH a MFH. V rámci tejto kampane  organizuje Únia materských centier 
od roku 2006 v spolupráci so svojimi členmi – materskými a rodinnými centrami – spoloč-
ne s UNICEF Svetový týždeň dojčenia. V materských a rodinných centrách sa v tom týždni 
organizujú sprievodné aktivity, ktoré prispievajú ku osvete dojčenia medzi odbornou i  la-
ickou verejnosťou. V tomto roku sa Svetový týždeň dojčenia konal v dňoch 1. – 7. 8. 2011. 
Viac o tomto podujatí sa dočítate v jesennom čísle časopisu Materské CENTRÁ, ktorý vydáva 
Únia materských centier.

Dobrovoľníctvo 
je prirodzenou súčasťou 
života materských 
a rodinných centier
Mama a otec sú, boli i budú pre dieťa najväčším 
vzorom. Vedia to aj dnešní rodičia a práve preto 
sa snažia byť svojmu dieťaťu tým najlepším vzo-
rom. Mnohé mamy i otcovia s ochotou pomáha-
jú v  materských či rodinných centrách formou 
dobrovoľníckej práce a  dávajú tak deťom živý 
príklad nezištnej pomoci blížnemu. Príležitosť 
pomôcť budú mať všetci – a  nielen rodičia – aj 
koncom septembra vďaka Občianskemu združe-
niu C.A.R.D.O., ktoré už po tretí rok organizuje 
„Dni dobrovoľníctva“. V  piatok 23. septembra 
2011 a v sobotu 24. septembra 2011 sa môžeme 
v rámci tohto podujatia zapojiť a pomôcť mater-
skému či rodinnému centru, alebo inej nezisko-
vej organizácii vo svojom okolí. Podrobné infor-
mácie o Dňoch dobrovoľníctva 2011 nájdete na 
www.dobrovolnictvo.sk. Dňami dobrovoľníctva 
oslávime Európsky rok dobrovoľníctva 2011. 

V  Košiciach ponúka Materské centrum Stonožka (založené v roku 2007) bohatý 
program v oboch svojich pobočkách. V rámci svojich aktivít organizuje aj spoločné podu-
jatia pre celé rodiny (Deň matiek, Deň detí, Deň otcov, Mikuláš, Vianočné posedenie, kar-
neval, Halloween, divadielka a pod.). Nechýbajú ani DETSKÉ PÁRTY na želanie s bohatým 
programom (pre všetky vekové kategórie detí). Pre fi rmy a školy, i na verejné podujatia 
ponúka Materské centrum Stonožka komplexný program pre deti (maľovanie na tvár, hry, 
súťaže, tvorivé dielne...). Viac na na www.mcstonozka.sk. Od pondelka 5.  septembra 
2011 začína MC Stonožka svoju ďalšiu sezónu plnú kurzov a pravidelných aktivít, na ktoré 
je však potrebné prihlásiť sa vopred na e-mail natalia@mcstonozka.sk.

Pobočka JUH: Ul. Milosrdenstva 4 (budova Spoločensko-relaxačného centra)
Pondelok  (9:00 – 11:30)  Voľná herňa + Zahrajme sa na škôlku s tetou Ankou
Streda  (9:00 – 11:30)  Voľná herňa + Zahrajme sa na hudbu
Piatok  (9:00 – 11:30)  Voľná herňa + Tvorivé dielne pre deti a dospelých

Pobočka STARÉ MESTO: ul. Hviezdoslavova 7 (budova Radnice Starého Mesta)
Pondelok  (9:00 – 13:30)  Kurz: Zahrajme sa zdravo - Cvičenie s deťmi na fi t loptách 
  (15:00 – 17:00)  Voľná herňa  (17:00 – 18:00) Cvičenie pre tehotné mamičky. 

Utorok  (9:45 – 11:00)  Kurz: Angličtina pre rodičov a deti od 2 r. s ELC
  (9:00 – 11:30)  Voľná herňa + Zahrajme sa na hudbu 
  (17:15 – 18:00)  Kurz: Zahrajme sa na tanec pre deti 3 – 5 r.
Streda (9:00 – 11:30)  Voľná herňa + Zahrajme sa na škôlku s tetou Ankou
  (15:00 – 17:00)  Voľná herňa 

Štvrtok  (9:00 – 11:30)  Voľná herňa + Tvorivé dielne pre deti a dospelých
 08.09.2011 / Mamičky: korálková sada – náušnice a prsteň, deti: maľujeme magický obrázok

 15.09. 2011 / Mamičky: tvorivá dielňa s Jankou zo Sveta nápadov, deti: hra s plastelínou

 22.09.2011 / Mamičky: savová technika na textil, deti: hra s gaštanmi

 29.09.2011 / Mamičky: mozaika, deti: šarkan 

  (16:30 – 18:00)  Kurz: Predpôrodná príprava pre oboch partnerov
Piatok (8:30 – 10:00)  Kurz: Angličtina pre rodičov a deti od 2 r. s ELC
  (10:00 – 11:00)  Kurz: Hocus Lotus angličtina pre deti od 1,5 r.
  (10:00 – 11:30)  (15:00 – 18:00) Voľná herňa Voľná herňa 

  (16:30 – 17:30)  Kurz: Hocus Lotus angličtina pre deti od 1,5 r.Ako môžeme podporiť 
novovzniknuté či dlhoročné materské/rodinné centrum?

Svojou dobrovoľníckou pomocou v rámci podujatia „Dni dobrovoľníctva – 23. a 24. 9. 2011“ alebo aj kedykoľvek počas celého roka.

Zaslaním darcovskej SMS v hodnote 1 Euro na číslo 877 v tvare DMS MAMA

Zakúpením magnetky vybraných materských a rodinných centrách (do 31. januára 2012).
 Informácie o činnosti materských a rodinných centier nájdete na www.materskecentra.sk.
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Materské a rodinné centrá 
opäť otvárajú svoje brány
V septembri 2011 začína nielen školský rok, ale aj 
nová sezóna v  mnohých materských a  rodinných 
centrách. Hoci čoraz viac materských či rodinných 
centier ponúka zaujímavý program aj počas let-
ných mesiacov, predsa len na jeseň sú ich aktivity 
omnoho bohatšie. Pre získanie obrazu činnosti 
v  materských centrách vám ponúkame pozvánky 
do dvoch (novovzniknutého MC i  MC s  dlhoroč-
nou tradíciou) z viac ako 80 materských a  rodin-
ných centier, členov Únie materských centier.

 

 

Príkladom aktívnej činnosti v lete je aj mladé Mater-
ské centrum Bambi v Novom Meste nad Váhom. 
Uprostred leta, počas koncertu skupiny Elán na Ze-
lenej vode (pri Novom Meste nad Váhom) usporia-
dalo veľkú zbierku, ktorej výťažok bude použitý na 
otvorenie priestorov MC. Vo štvrtok 1. septembra 
2011 o 10:00 hod. sa tak vďaka šikovným mamám 
– dobrovoľníčkam uskutoční slávnostné ofi ciálne 
otvorenie Materského centra Bambi na Štúrovej ul. 
č. 31 v Novom Meste nad Váhom (budova Základnej 
umeleckej školy a Centra voľného času, prízemie – 
priestory bývalej jedálne). Bližšie informácie nájdete 
na www.mcbambi.webnode.sk.
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Kampaň 
Láskavo do života


