
Rok 2014 je pre Úniu materských centier výnimočný v tom, že tento rok máme príležitosť, vďaka 

získanému líderstvu po krajinách ako Nemecko, Bulharsko, Česká Republika, Argentína, predstaviť 

sa ostatným centrám sveta. Ukázať na akom princípe funguje takmer 70 materských a rodinných 

centier Slovenska, aké zmysluplné aktivity, či aké podmienky poskytujú rodinám s deťmi. Aký široký 

priestor ponúkajú materské centrá pre neformálne vzdelávanie žien, či pre ich sebarealizáciu a 

následné uplatnenie sa na pracovnom trhu. Pre MC je prirodzené pomáhať ženám, ktorým končí 

rodičovská dovolenka a svojimi aktivitami prispievať k tomu, aby sa ženy ľahšie aklimatizovali na 

zmeny súvisiace s nástupom do práce, aby ľahšie dokázali skĺbiť rodinný a pracovný život. Aby sa 

cítili byť rovnako matkami, ale nezabúdali na to, že sú ženami, s čím súvisia aktivity podporujúce 

ich sebadôveru, komunikačné a prezentačné zručnosti. 

Pre zahraničné centrá pripravujeme:  

 Prezentačné video o Slovenku a o mnohých výnimočných aktivitách našich materských a 
rodinných centier v zmysle spoločného motta : „ Objavme svet materských a rodinných 

centier“  

 Prezentáciu o sociálnom zabezpečení žien/matiek od obdobia tehotenstva, cez pôrod, 

obdobie rodičovskej dovolenky až po možnosť uplatnenia sa žien/matiek na pracovnom trhu 
po RD.  

 Predstavíme komplexnú činnosť Únie materských centier so všetkými jej kampaňami  

 Históriu jej vzniku a celé 11 ročné pôsobenie  

 Krátky bedeker o Slovensku a hlavnom meste Bratislava  

 Toto všetko vo viacerých jazykových mutáciách: v slovenskom, anglickom, nemeckom, 
francúzskom, španielskom, maďarskom a poľskom jazyku. 

Národný – zorganizovať oslavy Medzinárodného dňa vo všetkých materských a rodinných centrách po 

Slovensku, kde v týždni od 6. - 11. októbra 2014 pripravia materské a rodinné centrá k reatívny a 

pútavý program inšpirovaný jednotnou myšlienkou „Z rozprávky do rozprávky„ .  

Celoslovenská akcia vyvrcholí v Bratislave, 11. októbra 2014 v priestoroch Vodárenského múzea 

BVS, a.s  

 

V Bratislave pripravujeme:  

 zorganizovanie r ozprávkového popoludnia pre širokú verejnosť v čase od 14.-19. hod.  

 odohranie 3 divadelných rozprávkových predstavení pre malých, aj tých skôr narodených, 

bublinovú show  

 Rozprávkové stanovištia pre čarovné chvíle plné zábavných úloh.  

 verejnosti bude predstavený video spot o materských a rodinných centrách Slovenska   

PRIDAJTE SA K NÁM AJ VY POČAS MEDZINÁRODNÉHO TÝŽDŇA V JEDNOTLIVÝCH MESTÁCH 
SLOVENSKA, ALEBO V SOBOTU 11.10.2014 V HLAVNOM MESTE BRATISLAVA.  

NEZÁLEŽÍ, Z KTORÝCH KONČÍN SLOVENSKA PRICESTUJETE, ZAŽIJETE S NAMI ROZPRÁVKOVÚ 

ATMOSFÉRU MDMC, LEBO  

ÚNIA MATERSKÝCH CENTIER MÁ CIEĽ V ROKU 2014 SPOJIŤ ROZPRÁVKAMI MATERSKÉ CENTRÁ 

SVETA. 
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