
Kampaň VSTÚPTE S DIEŤAŤOM
Projekt „Vstúpte s dieťaťom“ vznikol na 
základe skúseností a zážitkov rodičov 
s malými deťmi, ktorí boli konfrontovaní 
s neochotou, ignorovaním ich objektívnych 
potrieb, ako aj nemožnosťou vstúpiť do 
zariadenia s kočíkom. 

Nie všade je samozrejmosťou zo strany dospelých 
pochopenie voči deťom a ich špecifických potrieb. Únia 
materských centier prišla s myšlienkou oceňovania tých, 
ktorí umožňujú rodičom na materskej dovolenke prežiť toto obdo-
bie plnohodnotne a bez obmedzení. 

Zariadenia, ktoré splnia povinné kritériá pre svoju kategóriu, zís-
kajú Certifikát a nálepku s logom súťaže. 

Týmto spôsobom informujú verejnosť, že sa dlhodobo zaviazali 
poskytovať kvalitné služby pre rodiny s deťmi. Podmienkou je 
otestovanie zariadenia Úniou materských centier, materským 
alebo rodinným centrom alebo samotnými rodinami s deťmi.

Ciele projektu

Monitorovať stav v existujúcich stravovacích a uby-
tovacích zariadeniach, ako aj v galériách, fitcentrách 
a iných zariadeniach v jednotlivých regiónoch Slo-
venska, či spĺňajú kritériá prístupnosti pre rodiny 
s malými deťmi. Chceme vás motivovať k vyhľadá-
vaniu bezbariérových a priateľských zariadení, čím 
možno priamo prispieť k zlepšeniu kvality života rodín 
vo svojom regióne, v mieste svojho bydliska.

Princíp hodnotenia

Zariadenia vyhľadávame prostredníctvom verejnosti 
a jednotlivých materských centier v rôznych mes-
tách v rámci celého Slovenska. Návrhy na ocenenie 
môžu dať priamo „užívatelia“, teda rodiny, materské 
a rodinné centrá, ale prihlásiť sa môžu aj samotní 
majitelia zariadení, ktorí majú záujem získať certifikát 

a identifikujú sa s myšlienkou kampane. Rodiny s deťmi 
vyhľadávajú, testujú a navrhujú na ocenenie tie zaria-

denia, ktoré v procese poskytovania služieb zohľadňujú ich 
špecifické potreby. 

Navrhnite počet babyfriendly hviezdičiek podľa  
www.materskecentra.sk/stupne_priatelskosti.html  
a my následne nadväzujeme spojenie s vybranými 
zariadeniami a odovzdávame im certifikát a ochrannú 
známku s logom VSTÚPTE S DIEŤAŤOM.

Prázdniny sme začali v Hoteli 
Bellevue v Hornom Smokovci. 
Vysoko hodnotíme krásne rodin-
né izby ako aj detský kútik, avšak 
hotel odporúčame aj pre väčšie 
deti, resp. tínedžerov, pretože 
okrem wellness centra a sáun si 
môžu užiť moderne vybavené 
fitnes centrum, zahrať squash, 
stolný tenis, bowling, biliard 
a telocvičňu.

Keď je škola hrou, 
radi sa vzdelávame 
aj cez prázdniny
Iste, všetci sme sa nevedeli dočkať... 
Slnko, more, hory, relax, cestovanie, 
starí rodičia a priatelia... Voľno, zaslú-
žený ODDYCH, LETO, PRÁZDNINY...

Aj naša Nezábudka – Materské centrum 
v Žiline – svoje brány herní na čas zatvo-
rila. Potrebuje svoj čas bez návštevníkov, 
zrevitalizovať svoje priestory, pretriediť 
hračky a knižky, vyčistiť koberec, prosto 
sanitu... Predtým sme si však v Nezábud-
kove ešte stihli strihnúť týždeň letných 
stretnutí. Býva naším dobrým zvykom 
stretávať sa v zmiešanej vekovej skupine 
s tematickým programom. Po minulé 
roky sme sa hrali na vesmírnych objavi-

teľov, vytrvalých cestovateľov, či napo-
sledy na vedcov s obrovskými ambíciami. 

Tento rok sme si prvý júlový týždeň na-
zvali FAREBNÝ SVET V HRSTI. Každý deň 
sme usilovne pracovali a objavovali nové 
možnosti a techniky práce s farbami, či 
s danou témou. Počasie nám prialo, a teda 
sme (aj podľa plánu) pracovali denne 
vonku. Von sme si vyniesli aj ovocie a po-
môcky a jednoducho sme sa zabávali na 
čerstvom vzduchu.

V zmiešanom kolektíve, kde malí vzhlia-
dajú k veľkým a veľkí uznávajú malých, 
sme si vyrobili galaxie, vytvorili nádher-
né maliarske diela na nádvorí školy, skú-
mali rozptyl nakvapkanej farby, maľovali 
sme vertikálne, horizontálne, fúkaním 
farieb, odtláčaním, skvapalňovaním vos-
koviek, venovali sme sa miešaniu farieb, 
ale aj optike a dúhe, farbám svetadielov, 
vtákov, zvierat a ľudí.

Množstvo techník, ktoré si deti mohli vy-
skúšať, si nakoniec odniesli domov v po-

dobe malej knižôčky vlastných výtvorov.

Vždy ma tešia rozžiarené očká detí pri 
tvorení  a užasnuté oči rodičov, keď vidia, 
čo všetko ich dieťa dokáže. Teší ma i mož-
nosť vidieť, ako deti doslova podrastú, keď 
dostanú zodpovedné úlohy. Deti si samy 
tvoria zoznam pomôcok potrebných na 
aktivitu, samy si ich, podľa možností, 
pripravia, zháňajú, nakúpia. Stávajú sa 
dôležitým kolieskom celku, bez ktorého 
by ale tento celok nefungoval. Učia sa 
spolupracovať, spoliehať sa na kamará-
tov, ale i zodpovedne plniť svoju časť, aby 
sme sa dostali k cieľu. Navzájom sa pod-
porujú, a to je krásne!

A aj preto si Farebný svet v hrsti ešte na 
konci leta zopakujeme. J Teším sa na 
všetky deti!
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