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Únia materských centier 

Štart nového roka je už tradične 
spätý so súťažou  Procte & 
Gamble. Kúpou ich výrobkov 
v sieti DM drogérií získa 10 
najúspešnejších materských 
centier s najvyšším počtom 
hlasov 1 000 € na nákup 
športového vybavenia. Ak 
ste v roku 2018 členom Únie 
materských centier, môžete sa 
uchádzať o výhru pre zlepšenie 
prostredia centra. Súťaž sa 
uskutoční v období od 1. 1. do 28. 
2. 2018. Vyhlásenie výsledkov sa 
uskutoční do 15. 3. 2018.  
Viac informácií na  
www.pomahamemc.sk. 

3. a 4. marca  2018 vás pozývame 
na česko-slovenskú konferenciu 
o výchove a vzdelávaní pre rodičov 
a učiteľov materských a základných 
škôl. Konferencia Výchova k životu sa 
koná v hoteli Voronež, Brno.
Spoluorganizátorom je Inštitút 
psychoterapie a socioterapie 
a konferencia sa koná pod záštitou 
mesta Brno, mediálnym partnerom 
je Únia materských centier. Pozvanie 
prijali odborníci z rôznych oblastí 
výchovy a vzdelávania a čaká na vás 
zaujímavý program. Medzi rečníkmi 
sú odborníci: Martin Jan Stránsky, Ivan 
Juráš, Jan Svoboda, Ľudo Dobšovič, 
Margit Slimáková, Viera Lutherová, 
Lívia Lozsi a iní. Konferencia bude 
prebiehať interaktívnou formou, teda 
okrem prednášok, sa môžete tešiť na 
diskusie, tematické stoly, encountre, 
workshopy a unconference. 
Viac informácií a registrácia na  
www.vychovakzivotu.com.

Detský folklórny súbor 
Perlička je jednou 
z originálnych 
aktivít Materského 
centra Pastierik 
v Košiciach. Náš 
súbor je jedinečný 
tým, že prijíma 
deti od 1,5 roka. 
Na tréningoch sa  
aktívne zapájajú aj 
rodičia. Vystúpenia 
však deti zvládajú už 
samy a rodičia si vychutnávajú úspechy 
svojich ratolestí. Perlička prináša deťom 
aj rodičom veľký krok k samostatnosti, 
pokrok v rešpektovaní autority, radosť 
z úspechu a zároveň privoniavajú 
k nášmu nádhernému dedičstvu, 
krásnym slovenským ľudovým 
tancom, piesňam a tradíciám. Ak sa 
hudba stane súčasťou každodenného 
života dieťaťa, začne o ňu prejavovať 
spontánny záujem. Tým je podmienená 
tvorba bohatého vnútorného 
života. V dospelosti sa tak vytvorí 
hodnotný charakter osobnosti. 
V priebehu roka máme pripravené 
vystúpenia pre deti, napr. v rámci 
Benefičných handmade trhov, 
mikulášske stretnutie v spolupráci 
s MČ Košice – Dargovských hrdinov. 
Na jar pripravujeme ďalšie Handmade 
popoludnie v spolupráci s ČSOB 
nadáciou, MČ Košice – Dargovských 
hrdinov a domácimi remeselníkmi. 

Tieto projekty 
a dlhoročné kampane 

dokáže Únia materských 
centier realizovať aj vďaka 2 % 

asignácie z dane. S ich pomocou 
sa môžeme zapájať do veľkých 

projektov a poskytovať podporu 
ženám na celom Slovensku. 

Vďaka vašej podpore 
môžeme ísť vpred!Konferencia 

o výchove  
a vzdelávaní

MC Pastierik
v Košiciach 
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