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Dobrodružstvom života je učiť sa.
Účelom života je rásť.
Prirodzenosťou života je meniť sa.
Výzvou života je prekonávať sa.
Podstatou života je starať sa.
Príležitosťou života je slúžiť.
Tajomstvom života je odvážiť sa.
Korením života je zbližovať sa.
Krásou života je dávať.
Radosťou života je milovať.

W.A.Ward
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Úvodné slovo
Milí priatelia,
dostávate do rúk zhodnotenie práce nášho občianskeho združenia – Únie materských centier
v roku 2014. Bol to pre nás rok plný povinností aj vďaka projektu Krok k samostatnosti, v rámci
ktorého sme mali zamestnaných 8 regionálnych koordinátoriek. Bol to náročný rok. Strategické
plánovania, SWOT analýzy, návštevy VÚC v krajoch, stretnutia s predstaviteľmi MPSVR, veľké
kampane sa stali ešte väčšími – rekordná Míľa pre mamu a Medzinárodný deň materských centier
zameranú na propagáciu Slovenska vo svete, veľa vzdelávacích aktivít vďaka podpore Nadácie pre
deti Slovenska programom Hodina deťom, Bratislavského samosprávneho kraja, 2 % asignácie
z daní. K tomu pribudlo 8 nových ľudí, 8 nových názorov, 8 postupov, 8 presvedčení a 8 predstáv.
Najťažšia je práca s ľuďmi. Áno. Ale že je až taká náročná sme si uvedomili najmä ku koncu
roka, kde nás, rovnako ako celú spoločnosť, rozdeľovali odlišné pohľady na svet, Slovensko a jeho
budúcnosť.
Zoberme si poučenie a skúsme vyťažiť z tohto náročného obdobia čo najviac. Neviem či je táto
skúsenosť prenosná, neviem či pomôže organizácii vyhnúť sa problémom v budúcnosti, ale skúsme
so všetkou pokorou, múdrosťou a láskou k sebe navzájom prekonávať aj zložité situácie.
Chcem poďakovať zamestnancom a členom Únie materských centier za celý rok práce, ktorú
tejto organizácii venovali. Zvláštne poďakovanie chcem venovať dobrovoľníčkam, ktoré sa aktívne
podieľali na vytváraní a skvalitňovaní našich projektov a kampaní. V neposlednom rade poďakovanie
posielam našim rodinám, ktoré pri nás pevne stoja. Niektoré chvíle si vyžadovali pevné objatie
a veľkú silu v nás.

Soňa Holíková
Riaditeľka Únie materských centier, o.z.
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Základné informácie:
Únia materských centier, občianske združenie
Sídlo: Čulenova 5, 811 09 Bratislava
E-mail: umc(at)materskecentra.sk
Web: www.materskecentra.sk
IČO: 30847508, DIČ: 2021750599
IČ DPH: SK2021750599, č.ú.: Tatra banka a. s. 2622844653/1100

Sme členmi:
Medzinárodnej siete materských centier – www.mine.cc
Rady vlády pre neziskové organizácie - www.tretisektor.gov.sk
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Cieľ a činnosť združenia
Poslaním Únie materských centier (ďalej len ÚMC) je dosiahnuť úctu a uznanie materstva
v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa,
matky a rodiny.
Občianske združenie ÚMC zahájilo svoju činnosť v roku 2003. Vedenie ÚMC, spolu so svojimi
členmi, zamestnancami, dobrovoľníkmi a sympatizantmi sa usiluje o napĺňanie poslania a cieľov
združenia, ktoré sú v Stanovách ÚMC vyšpecifikované nasledovne:

Šíriť myšlienku materských centier – na lokálnej a celoslovenskej úrovni pomáhať vytvárať
prostredie, v ktorom môžu matky aj so svojimi deťmi zmysluplne tráviť čas.

Udržiavať informovanosť svojich členov, koordinovať spoločné aktivity, pomáhať a podporovať
začínajúce materské centrá a materské centrá v núdzi.

Komunikovať s predstaviteľmi a predstaviteľkami verejného života, médií, ostatnými MVO na
Slovensku i v zahraničí a zvyšovať tak povedomie o materských centrách a situácii matiek.

Na nediskriminačnom základe pomáhať pri ochrane práv a zlepšení situácie všetkých matiek,
detí a rodín, a to najmä poradenstvom, publikačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou,
organizovaním spoločenských kultúrnych podujatí a realizáciou iných služieb a aktivít.

V záujme vytvárania vlastných zdrojov na podporu poslania ÚMC vykonávať vo vzťahu
k záujmovej činnosti zárobkovú činnosť v doplnkovom rozsahu.
Naša činnosť sa zameriava na vzdelávanie žien – koordinátoriek materských centier, psychosociálnu
podporu, poskytovanie sociálneho poradenstva a poskytovanie odborných informácií. Podnecujeme
a vytvárame inšpiratívne prostredie pre rozvoj ženy a osobnosti dieťaťa. Chceme vytvárať pocit
pospolitosti a možnosti sebarealizácie. Svojou činnosťou upevňujeme vzťahy v rodine. Podporujeme
a propagujme dobrovoľníctvo, činnosť materských centier. Dávame priestor na realizáciu žien –
matiek na MD/po MD svojím aktívnym prístupom.
1.

Dozorná rada ÚMC

Od 22. 11.2014 dozorná rada pracuje v tomto zložení:
Mgr. Miroslava Loyová, RC Ráčik, Bratislava - predsedníčka
Katarína Frimerová, ROC Emerka, RPešov
Monika Galbavá, MC Lienka, Handlová
Ďakujeme odchádzajúcim členkám: Mgr. Andrea Langerová, Mgr. Lenka Černáková
Jana Hrehorová
S novou dozornou radou prebehlo spoločné stretnutie s výkonným tímom, kde sme vyhodnocovali
prácu regionálnych koordinátoriek a ich prínosu v rámci projektu Krok k samostatnosti a samotnej
činnosti výkonného tímu.
Návrh DR je predložiť VZ/VT návrh na zmenu stanov UMC, rozšíriť dokument o ďalšie činnosti, ktoré
UMC vykonáva už niekoľko rokov a zakotviť ich v základnom dokumente.
2.

Výkonný tím ÚMC
Zloženie výkonného tímu:
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V rámci projektu Krok k samostatnosti v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci
rozšírenej Európskej únie mala Únia materských centier týchto zamestnancov:
Ing. Daniela Konečná – štatutárna zástupkyňa, koordinátorka projektu
PhDr. Soňa Holíková - štatutárna zástupkyňa
Regionálne koordinátorky

PhDr. Soňa Holíková - Bratislavského kraja.

PhDr. Zuzana Macurová – Trnavského kraja

Ing. Tatiana Bareán Žolnová – Prešovského kraja

Ing. Jana Tuhá – RK Žilinského kraja

Mgr. Jana Sýkorová - Trenčianskeho kraja

Monika Medveďová, Mgr. Katarína Scott – Banskobystrického kraja

Mgr. Jana Briešková, Ing. Katarína Žarnovičanová – Nitrianskeho kraja

Ing. Silvia Orgoňová, Mgr. Marta Fudalyová – Košického kraja




Projektovo a finančne sa VT podarilo zastabilizovať regionálnych koordinátorov po celý rok
2014. V súčasnosti pracujú v ÚMC (na živnosť):
Marcela Knapíková – mzdová účtovníčka projektu „Krok k samostatnosti“
Monika Šúchalová - účtovníčka
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA:
K 31. 12. 2014 mala Únia materských centier 62 členov a 12 sympatizantov.

Ekonomické centrum:
Nepodporené projekty:
Názov projektu
MDMC
Vzdelávanie prostredníctvom
Montessori
Ženy ženám
Domáce násilie

Zdroj
Magistrát BA
Hodina deťom

Obdobie
2014
2014

Nórsky finančný mechanizmus
MPSVR

2015
2015

Podporené / Úspešné projekty:
Názov projektu
Zdroj
Vzdelávanie
v MC/RC
centrách
Projekt Ovce
Krok k samostatnosti
Verejná obývačka

Suma

Obdobie

BSK

2 000 €

2014

Uniceff
Švajčiarsky fin. mechanizmus
Grundtvig

8 000 €
101 000 €
21 600 €

1.1.2014 - 31.10.2014
1. 4. 2013 – 28. 2. 2015
1. 11. 2013 – 31. 6. 2015

Fundraising – prebieha najmä v rámci kampaní Míľa pre mamu a Medzinárodný deň MC.
Tento rok sa pridala aj kampaň „Nulová tolerancia k pitiu piva tehotných žien“ s partnerom Topvar.
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3.

Materské a rodinné centrá – správy z regiónov

3.1 Bratislavský kraj
PhDr. Soňa Holíková
V roku 2014 bolo v regióne 15 členských centier a 1 sympatizant.
Členovia: Adamkovo, Šenkvice; MC Budatko, BA; MC Fifidlo, Stupava; RC Dlháčik, BA; RC Klbko, BA;
RC Kramárik; MC Kvietok, Rohožník; RC Macko, BA; MC Mamacentrum, BA-Horský Park; MC
MaMaTaTaJa, Pezinok; RC Obláčik, BA; RC Prešporkovo, BA; RC Ráčik, BA; C Senecké slniečko, Senec;
MC Vánok, Malacky;
Sympatizant: KC Prístav, Bernolákovo
V priebehu roka sa uskutočnili 3 regionálne stretnutia a to v MC Budatko Bratislava, v MC Obláčik,
Bratislava a v MC Podunajské Biskupice, Bratislava. Stretnutia boli dôležité pre priblíženie činnosti
ÚMC a vyjednávaniach na VUC a jednotlivých samosprávach, ako aj inšpirácia a povzbudenie do
ďalšej práce.
V rámci projektu Krok k samostatnosti prebehli SWOT analýzy v 5 MC, z ktorých bol vypracovaný
akčný plán pre každé zapojené centrum a spracovaný strategický plán Bratislavského kraja.
Činnosť UMC, MC a projektu Krok k samostatnosti bola propagovaná na rôznych podujatiach ako
Profesia days marec 2014, tlačovej konferencii apríl 2014, konferencii VUC BA v téme Ako zosúladiť
pracovný a rodinný život.
V polovici roka boli naštartované stretnutia na MPSVR k novele Zákona 305/2005 a 23. - 24.6. 2014
sa konalo k tejto téme druhé spoločné stretnutie s MPSVR na Starých horách.
Uskutočnilo sa stretnutie na VUC BA s vedúcou odboru sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
za účelom predstavenia a rozšírenia činnosti MC v súlade s §10 , ale aj §11 zákona 305/2005
a využitie cesty akreditácie UMC a MC.
Stretnutia so zástupcami mesta prebiehali kontinuálne podľa potreby MC:
- RC Prešporkovo, stretnutie so starostkou BA-Staré mesto,
- MC Piškótka, Svätý Jur - stretnutie s prednostkou MU Svätý Jur,
- MC Kramárik, Bratislava – starosta BA – Nové mesto,
- RC Ráčik, Bratislava – sociálna komisia MU Rača
Stretnutia prebehli aj na Magistráte mesta Bratislava s primátorom mesta M. Ftáčnikom za účelom
stabilizácie MC a UMC. Následne na to prebehlo stretnutie s námestníčkou Džerengovou
a námestníkom Budajom. Uskutočnili sa okrúhle stoly v MC Vánok, Malacky, RC Ráčik, BA, kde boli
prizvaní kandidáti na primátorov a poslancov.
V októbri na konferencii VUC BA „Podpora zosúlaďovania práce a rodiny“ aktívne vystúpili S.
Holíková a D. Greshner z RC Obláčik, BA. V tomto čase sa tiež konalo stretnutie na MPSVR k
pripravovanému národnému projektu „Rodina a práca“.
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Na stretnutiach na Úrade splnomocnenca pre MVO bolo viacnásobné stretnutie k problematike
financovania platforiem.

3.2 Trnavský kraj
PhDr. Zuzana Macurová
V Trnavskom kraji pôsobí 6 materských/rodinných centier: Trnavské materské centrum Trnava,
(vznik v roku 2000), Rodinné centrum Bambuľkovo Galanta (2002), Materské centrum Stonožkine
slniečka Senica (2003), Materské centrum Baba klub Šamorín (2004), Rodinné centrum Mama klub
Sereď (2006), Materské centrum Slnečnica Skalica (2011).
Projekt Krok k samostatnosti bol dôležitý z viacerých aspektov, ako pre Úniu materských centier, tak
aj pre jednotlivé centrá TT kraja.
Komunikácia: Zlepšila sa komunikácia na úrovniach ÚMC a MC/RC a rovnako aj medzi centrami
navzájom. Centrá nadobudli väčší záujem informovať sa navzájom napr. o aktivitách, ktoré sú v
jednotlivých centrách žiadané, akú formu propagácie využívajú vo svojom meste, akú majú účasť
mamičiek/rodín, ako spolupracujú so samosprávami, kde hľadajú dobrovoľníkov, do akých projektov
sa centrá zapájajú a iné. Komunikáciu posilnili najmä regionálne či celoslovenské stretnutia, ale aj emailová, či telefonická komunikácia zo strany regionálnej koordinátorky. Zintenzívnila sa aj
komunikácia medzi ÚMC a centrami, čo prispelo napr. k rekordnej účasti centier na celoslovenských
kampaniach Míľa pre mamu a Medzinárodný deň materských centier. Narástol záujem ľudí
v centrách zapájať sa do diskusií o veciach verejných, či prejavovať
svoj
názor
prostredníctvom
celoslovenskej
e-mailovej
komunikačnej siete.
 Spolupráca regionálnych koordinátoriek (RK): Aktívna
komunikácia a spolupráca RK bola zabezpečená cez
pravidelné telefonické a skype porady RK takmer každý
týždeň, osobné stretnutia a plánovania s výkonným tímom
niekoľkokrát v mesiaci, celoslovenské stretnutia s účasťou
RK v Novom Smokovci. Stretnutia v rámci VT sa konali v Bratislave, v Nitre, v Bojniciach.
 Regionálne stretnutia: Ukázalo sa, že majú svoje opodstatnenie a pre centrá boli veľmi
prínosné. Vďaka zdieľaniu a odbornému poradenstvu najmä v oblasti sociálnej, ekonomickej,
či legislatívnej podpory centrá získali cenné rady napr. v oblasti zmeny stanov, výmeny
štatutárok, účtovníctva, 2% dane z príjmu, vyjednávania s predstaviteľmi VUC, samospráv,
sponzorov. Regionálne stretnutia (RS) mali mimoriadny význam aj kvôli vzájomnému
povzbudeniu, pochopeniu prípadných problémov, či hľadaniu riešení. Konali sa spoločne
s centrami Bratislavského kraja a to v MC Budatko, v MC Obláčik, v MC Podunajské
Biskupice.
 Osobné stretnutia v MC/RC: Osobné stretnutia boli realizované najmä za účelom
strategického plánovania v centrách, prípravy a kontroly plnenia akčného plánu. Akčný plán
bol vypracovaný v RC MAMA klub, Sereď, v RC Bambuľkovo, Galanta, v TMC Trnava a v MC
Stonožkine Slniečka, Senica.
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 V MC Slnečnica, Skalica a MC Baba klub, Šamorín z dôvodu pasívneho režimu neboli
uskutočnené strategické plánovania. V priebehu roku sa ale aj tieto centrá zmobilizovali
a pôsobia aktívnejšie.
3.3 Nitriansky kraj
Ing. Katarína Žarnovičanová
8 členských MC :
(Blšky Veľké Zálužie, Chrobáčik Vráble, Klokanček Nitra, Mami-oáza Zlaté Moravce, Mamy mamám
Šaľa, Medulienka Levice, Nezbedko Lipová, Pukanček Pukanec)
1 iniciatíva : MC Lipovinka Bátovce
1 sympatizant: ZŠ Žitavany
1 nečlenské MC : MC Lipka Tlmače
Počet MC zostal v priebehu roku 2014 nezmenený. V kraji pribudlo jedno nečlenské M - MC Lapajko
Veľký Lapáš.
Kvalitatívna štruktúra MC v regióne sa však zmenila. Na začiatku bolo rozdelenie MC z hľadiska
úrovne fungovania nasledovné:
a) stabilizované MC s rozbehnutou aktívnou činnosťou (7 MC)
= majú priestory, aktívna činnosť, otvorené 4-5 dní v týždni, MC je personálne zabezpečené
(Blšky , Chrobáčik , Klokanček , Mami-oáza , Mamy mamám , Medulienka , Pukanček )
b) MC v „ obmedzenom, prípadne krízovom režime“ (1 MC)
= MC funguje, ale s problémami - menej aktivít, alebo nižšiu návštevnosť, personálne problémy odovzdávanie kormidla, prípadne konflikty a z toho vyplývajúce personálne krízy, nejaký problém
s priestormi (MC Nezbedko)
c) rozbiehajúce sa nové MC (čakatelia, alebo iniciatívy, ktoré chcú byť členmi) (1 MC)
(Iniciatíva pre vznik MC v Bátovciach)
Ku koncu roka 2014 bolo zastabilizovaných 5 MC, 1MC funguje, ale borí sa s personálnou krízou a 2
MC reálne nefungujú – jedno kvôli nedostatku dobrovoľníkov a druhé kvôli predraženému kúreniu
a nízkej návštevnosti. Tieto skutočnosti jasne poukazujú na potrebu posilnenia MC z hľadiska
ľudských zdrojov. Iniciatíva v Bátovciach stále pracuje na registrácii OZ.
Z 8 členských MC boli v rámci projektu „Krok k samostatnosti“ vypracované akčné plány pre 5 MC –
Blšky, Chrobáčik, Klokanček, Mamioáza, Nezbedko. Od začiatku projektu do júna pracovala ako
regionálna koordinátorka Mgr. Jana Briešková. Navštívila osobne všetky MC a v piatich z nich
rozpracovali spoločne s aktívnymi členkami SWOT analýzu MC a strategické plány rozvoja MC na
obdobie 2014 – 2017. Následne bol vypracovaný akčný plán pre región. Spracovanie tohto materiálu
jednoznačne preukázalo potrebu zastabilizovať MC z hľadiska ľudských zdrojov. Systém neustálej
výmeny líderiek MC po návrate do práce alebo na ďalšiu materskú dovolenku, sa stáva
z dlhodobého hľadiska neudržateľným, lebo z roka na rok je ťažšie nájsť ľudí, ktorí sú ochotní
prevziať zodpovednosť za celú organizáciu ako dobrovoľník. Jednou z priorít ÚMC je teda potreba
pomôcť centrám získať finančné prostriedky na ľudské zdroje. Spracovanie akčného plánu pre región
naštartovalo vyjednávacie stretnutia na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja s vedúcou
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odboru sociálnych vecí a zdravotníctva PaedDr. Milušou Budayovou a odbornou referentkou pre
metodiku Mgr. Gabrielou Ábelovou. Zástupkyne ÚMC predstavili činnosť, fungovanie a ciele MC,
objasnili potrebu zastabilizovať MC formou zamestnania aspoň jedného človeka. Zástupkyne ÚNSK
ich informovali o možnostiach podpory MC formou akreditácie na VÚC ako neverejný poskytovateľ,
prípadne naštartovať spoluprácu aspoň formou uzatvorenia zmluvy o sprostredkovaní informácií
z MC voči ÚNSK o rodinách, ktoré by potrebovali pomoc.
Po vypracovaní analýzy Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Nitrianskom kraji novou regionálnou koordinátorkou, sa
prišlo k záveru, že najvhodnejšou a najjednoduchšou formou pomoci pre MC, by bolo financovanie
centier ako organizácií vykonávajúcich preventívne sociálne služby podľa § 10 spomínaného zákona.
Koncom roka 2014 sa preto konali ďalšie stretnutia – nová regionálna koordinátorka Ing. Katarína
Žarnovičanová jednala postupne s vedúcou kancelárie predsedu pani Valuškovou, neskôr s vedúcou
Úradu riaditeľa ÚNSK – Ing. Psotovou a nakoniec s vedúcou Oddelenia sociálnej pomoci
a posudkovej činnosti Ing. Bc. Vlastou Klbikovou a odbornou referentkou Mgr. Ábelovou. Zástupkyňa
ÚMC sa snažila zistiť reálne možnosti získať pre MC financie cez uplatnenie§ 10 Zákona 305/2005,
lebo MC svojou činnosťou presne napĺňa ustanovenia tohto paragrafu. Pozitívne vyjadrenie vedúcej
Úradu riaditeľa, smerovalo k podpore činnosti MC/RC, nakoľko presne napĺňajú opatrenia zákona.
Potrebné sú preto ďalšie vyjednávania, preto sme na záverečnú konferenciu k projektu Krok
k samostatnosti pozvali vedúcu Úradu riaditeľa pani Psotovú, ktorej vyjadrenia naznačovali ústretový
prístup v snahe pomôcť centrám.
V rámci projektu sme pred voľbami zorganizovali okrúhle stoly s kandidátmi na primátorov
a starostov v MC Blšky Veľké Zálužie a MC Mami-oáza v Zlatých Moravciach. Obidve stretnutia boli
veľmi úspešné a rodičia ocenili, že vďaka MC mali možnosť stretnúť sa s kandidátmi osobne na pôde
MC a naopak, kandidáti mali možnosť spoznať MC skôr, ako sa stali primátormi. 2 líderky z dvoch
rôznych MC (Blšky Veľké Zálužie a Pukanček Pukanec) úspešne kandidovali na poslankyne
obecného zastupiteľstva. V MC Blšky vo Veľkom Záluží táto skutočnosť pomohla centru získať nové
väčšie priestory na lepšom mieste s podporou obce pri potrebných stavebných úpravách.
Počas roka 2014 sa uskutočnili 3 regionálne stretnutia – vo Vrábloch, Leviciach a Zlatých Moravciach,
na ktorých sa zúčastňovalo priemerne 80 % členských MC.
Vývojové trendy v tomto regióne jednoznačne smerujú k potrebe stabilizácie materských centier cez
posilnenie ľudských kapacít. V MC vždy bude nevyhnutné zachovať dobrovoľníckej práce, ale
z hľadiska dlhodobej udržateľnosti je potrebné vylobovať pre centrá systematickú podporu ľudských
zdrojov.
3.4 Banskobystrický kraj
Mgr. Katarína Scott
V tomto kraji je aktívnych spolu 8 materských centier a 1 rodinné centrum, ktoré sú členmi ÚMC a
to: MC Gašparko Nová Baňa, MC Gombíkovo Revúca, MC Hviezdička Banská Bystrica, RC Hruštička
Veľký Krtíš, MC Mamina Banská Bystrica – Sásová, MC Mostík Banská Bystrica – Fončorda, MC
Mravček Hriňová, MC Slniečko Brezno.
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Sympatizantov je spolu 6 a to: Jahôdka, materské centrum, Lučenec, Klúčik, materské centrum,
Slovenská Ľupča, Mestské kultúrne stredisko, Sliač, OZ Františka Suláka, Šávoľ, Štvorlístok, rodinné
centrum, Opatovská Nová Ves, Žarnovica - samospráva a RC Tekvička.
Ostatné materské centrá, ktoré fungujú v rámci kraja sú Mravenisko Materské centrum, Žiar nad
Hronom, Poníky - materské centrum, Rodinka, materské centrum Zvolen – Západ
Akčný plán rozvoja pre roky 2014 - 2017 bol vypracovaný spolu so štatutárnymi zástupkyňami a
aktívnymi členmi v MC Hviezdička BB, MC Mostík, MC Gombíkovo Revúca a v MC Slniečko Brezno. Vo
všetkých centrách rezonovali dlhodobé ciele:
1. spestrenie programovej štruktúry
2. rekonštrukcia priestorov
3. finančná stabilizácia formou platenej pozície
4. finančná nezávislosť organizácie
5. získanie nových priestorov – nadviazanie spolupráce s mestom v BB
6. prehĺbenie alebo naštartovanie spolupráce s miestnou samosprávou.
7. Napĺňanie priorít komunitného plánu sociálnych služieb jednotlivých miest
Zo SWAT analýz týchto centier vyplýva, že silnými stránkami MC je ich vybavenie a priestory, široká
ponuka aktivít a prítomnosť aktívnych mamičiek. Slabé stránky sú zlá komunikácia so samosprávou,
nedostatok dobrovoľníkov a fluktuácia členov. Po otvorených debatách boli vyvodené závery:
- oživiť spoluprácu so samosprávou,
- aktívnejšie žiadať o granty a reagovať na výzvy.
Nestabilita fungovania MC a ich ohrozenie vyplýva z neschopnosti platiť nájomné a energie a
finančná neistota, ktorá sa týka aj priestorov.
V rámci regiónu po komplexnej SWOT analýze boli zostavené ciele a aktivity pre zabezpečenie
naplnenia horeuvedenej vízie :
1.
Presunúť MC do priestorov ZŠ a MŠ, SŠ, kde je to vhodné
2.
Uzavrieť riadne zmluvy o prenájme s poslancami miestnej samosprávy
3.
Získať nových členov a sympatizantov ÚMC, navštíviť ostatné MC a RC a spustiť členstvo
4.
Aktívne rozširovanie ponuky aktivít v závislosti od momentálneho záujmu návštevníkov a
zabezpečiť školiteľov
5.
Navýšiť počet aktivít využitím školení v rámci ÚMC
6.
Zaradiť MC/RC do dotačného systému miest v BB kraji a s tým spojené častné kontaktovanie
a spolupracovanie so samosprávou – vytvorenie dobých pracovných vzťahov
Pre zabezpečenie ďalšej činnosti MC a RC je predovšetkým potrebná podpora miestnej samosprávy a
pravidelný príjem finančných prostriedkov. V neposlednom rade je potrebný dostatok
dobrovoľníkov, ktorí sa o chod materských a rodinných centier budú i naďalej s nadšením starať.
Začiatkom roka 2014 sa uskutočnili osobné návštevy a stretnutia:
- MC Mamina a Hviezdička v Banskej Bystrici, MC Gombíkovo Revúca, regionálne stretnutie vo
Vrábloch
- s najmladším poslancom VÚC BB kraja, Bc. Slavomírom Pôbišom v MC Slniečko Brezno
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- návšteva vo Veľkom Krtíši, informácie pre založenie nového MC, pomoc pri vytváraní stanov a
hľadaní vhodných priestorov vo VK
- s poslankyňou VÚC BB kraja, MUDr. Evou Wolframovou BR
V apríli nastalo znovuzrodenie MC v Hriňovej a bolo založené nové MC Hruštička vo Veľkom Krtíši,
ktoré po veľkom boji dostalo sľúbené priestory bývalej materskej školy. V Brezne pracovala RK na
komunitnom pláne mesta Brezna 2014 - 2018.
Uskutočnilo sa stretnutie na VÚC BB so zástupcom riaditeľa úradu - Ing. Martin Belu.ský, kde padol
návrh využívať priestory stredných škôl pre MC/RC
Vyjednávanie priestorov pre MC Hviezdička vyzeralo veľmi dobre, boli im ponúknuté náhradné
priestory v novom Komunitnom centre mesta BB.
MC Mravček v Hriňovej vyloboval výmenu okien.
September bol veľmi pozitívny, 2 z materských centier v Banskej Bystrici majú existenčné priestorové
problémy. Viac krát sa stretli s predstaviteľmi na MÚ, s ktorými sa snažili zachrániť priestory pre tieto
materské centrá. V Brezne sa rozbehli rokovania o mestských priestoroch pre materské centrum a
keďže boli voľby za dverami, bol to ideálny čas na jednania.
Organizovaním MPM v kraji BB odviedli zástupkyne centier skvelú prácu. Počty zúčastnených a
spokojné rodiny hovoria za všetko Veľmi dobre začalo svoju činnosť aj nové MC Hruštička Veľký Krtíš.
Cestovaním cez projekt Grundtvigu účastníčky prišli k záveru, že práca v materských centrách je
oveľa viac ako len „šálka kávy. Najdôležitejšie sú osobné kontakty, vzájomné pochopenie, aby bolo
možné získať podporu verejnej správy.

3.5 Trenčiansky kraj
Mgr. Jana Sýkorová
V Trenčianskom kraji v roku 2014 pôsobilo 11 členských materských a rodinných centier: Anjelikovo
Bánovce nad Bebravou, Bambi Nové Mesto nad Váhom, Dubáčik Ilava, Lienka Handlová, Nováčik
Nováky, Ovečka Trenčianske Teplice, Pampúšik Myjava, Slniečko Prievidza, Srdiečko Trenčín, Včielka
Považská Bystrica, Žabka Stará Turá.
Každé Centrum regionálna koordinátorka (RK) navštívila osobne, spoločne s ročnou dcérou , aby sa
zoznámila so štatutárnymi zástupkyňami, členkami či klientmi centier, v prostredí, v ktorých pracujú.
Navštívila aj nečlenské centrá Drobčekovo Dolné Vestenice, Mamaklub Partizánske v CVČ, je
neustále v kontakte aj s Materským centrom v Ladcoch. Počas roka sa konali 4x regionálne stretnutia
– v Prievidzi, v Trenčíne, v Starej Turej a v Novom Meste nad Váhom. Práca RK je v tomto smere
veľkým prínosom, pretože práve tieto stretnutia sú nesmierne dôležité a prínosné pre vzájomnú
podporu, spolu - zdieľanie, vnútornú motiváciu.
Pri spoločnom zdieľaní práve koordinátor, tým, že je v spojení so všetkými centrami, vie nájsť
riešenia viacerých problémov, vie odporučiť, vie byť nápomocný. Je styčným dôstojníkom medzi
Úniou materských centier a všetkými centrami. Tlmočí projekty, kampane či požiadavky UMC ale aj
požiadavky centier smerom k únii.

VÝROČNÁ SPRÁVA ÚNIE MATERSKÝCH CENTIER, 2014

Do vypracovania strategických plánov v rámci projektu Krok k samostatnosti, sa zapojilo 7
materských centier – Anjelikovo, Lienka, Nováčik, Slniečko, Srdiečko, Včielka a Žabka. Aj tu sa práca
RK ukázala ako výrazne prínosná, pretože koordinátor je nielen facilitátor ale aj pomocník, ktorý aj
napriek tomu, že nežije priamo v danom centre, ale svojimi skúsenosťami vie poukázať na viaceré
menšie i väčšie úskalia, ktoré číhajú na materské centrá. Z tejto spolupráce vznikol aj Akčný plán
rozvoja materských a rodinných centier Trenčianskeho kraja, ktorý je východiskovým materiálom pre
stretnutia s VUC, potenciálnymi sponzormi a partnermi.
UMC poskytla svojim členom vzdelávanie a workshopy, ktoré viaceré členky - mamičky využili a dnes
už lektorujú vo svojich centrách.
Komunikácia medzi centrami sa zlepšila. Dôležitou súčasťou komunikačného kanálu bol vznik
skupiny MC TNK na FB, kde si MC vymieňajú skúsenosti a rady v rôznych oblastiach – vzdelávaní,
podávaní projektov, vyjednávania. Dôležitá je i častá mailová a telefonická komunikácia s RK, pretože
tým sa podporuje prehlbuje už vzniknutá dôvera nielen medzi MC ale aj smerom k únii.
Niektoré materské centrá za posledný rok zlepšili spoluprácu s mestskými samosprávami. V štyroch
mestách – Prievidza, Handlová, Nové Mesto nad Váhom a Stará Turá sa stretli členky s kandidátmi
na poslancov či primátorov a diskutovali o zlepšení podmienok pre svoje MC/RC.
Do komunálnych volieb sa prihlásili 4 žienky z MC. Aj napriek nezvoleniu do poslaneckých lavíc, boli
viaceré členky MC/RC prizvané do mestských komisií na spoluprácu. Viaceré MC začali využívať
možnosti UPSVaR na získanie aktivačných pracovníkov/absolventov k aktívnej pomoci pre MC.
Otvorili sa viaceré cesty na spoluprácu materských centier s inými organizáciami. MC ŽABKA a jeho
členky dokonca získali ocenenia dobrovoľník roka/dobrovoľnícke zariadenie roka vo svojej obci.
Obnovilo sa tiež spojenie s VUC.
S poľutovaním konštatujem, že jediným nezdarom, ktorý nedokážeme docieliť je získanie dlhodobo
pôsobiaceho pracovníka v MC, ktorý by bol platenou silou a tým aj obrovskou pomocou pre
materské centra.
MC Lienka Handlová, Slniečko Prievidza, Srdiečko Trenčín, Žabka Stará Turá i Včielka Považská
Bystrica vystúpili viackrát v miestnych médiách – Regionálna televízia Prievidza, Považská regionálna
televízia , Staroturanská televízia. Snahou je zviditeľňovanie MC formou medializácie, preto majú
svoj priestor aj v časopise Materské centrá a Mama a Ja.
V TN regióne sa konalo stretnutie rodín UMC, ktoré pripravila RK Trenčianskeho kraja. Stretnutie
malo veľký prinos na spoznávanie sa, radosť ale aj vzdelávanie a „centrácke“ . Stretnutia sa
zúčastnili rodiny z Bratislavy, Senice, Serede – Veľkej Mače, Nitry, Považskej Bystrice, Žiliny, Nižnej,
Prievidze, Novák, Poruby, Rožňavy a Košíc v rekreačnom stredisku Hlboké v Bojniciach na akcii UMC
pod názvom Dni športu.
3.6 Žilinský kraj
Mgr. Jana Tuhá
Materské centrá v Žilinskom samosprávnom kraji: MC Levík Žilina, MC Nezábudka Žilina, MC Zornička
Liptovský Mikuláš. MC Nevedko Ružomberok, MC Drobček, MC Dupajda, MC Píšťalka, MRC Martin
Zásadným problémom materských centier na základe realizovanej SWOT analýzy, rozhovorov a návštev v
jednotlivých materských centrách v Žilinskom kraji boli:

1.

Dobrovoľníci – počet aktívnych členov, ktorí spravujú MC a dobrovoľníkov

2.

Programová štruktúra – nové aktivity, ale aj aktívna práca na tvorbe komunity
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3.

Podpora samospráv – finančná stabilita, finančná dotácia mesta, uznanie

4.

Fundraising – projektovanie, dve percentá, sponzorstvo, riadenie a získavanie financií

5.

Priestory – veľkosť, miesto kde sa MC nachádza, vzťahy so správcami budov

6.

Medializácia, propagovanie činností, sebaprezentácia, PR

Zo skúsenosti RK vyplynulo, že je nutné venovať značnú pozornosť vzájomnému spoznávaniu sa so
štatutárnymi zástupkyňami centier. Zároveň dať pozornosť aj aktívnym členom v jednotlivých
materských centrách, hovoriť o slabých a silných stránkach centier, čo nie je ľahká záležitosť. Na
povrch v MC vyplávali mnohé vnútorné aj osobné problémy členov. Bolo vidieť, že keď nie je jasne
stanovená vízia a ciele MC je pre nových členov náročné sa zorientovať. Je veľmi dôležité vedieť,
akým smerom sa chce MC uberať, čo do budúcnosti plánuje, čo chce dosiahnuť, zlepšiť atď.
Po zvolení p. Blanára prišlo pozvanie na stretnutie so zástupkyňou VUC p. Žurekovou. Boli jej
predložené plány možnej spolupráci a popis problémov centier. Stretnutie Bolo uzavreté tým, že MC
v ZA kraji si spíšu požiadavky, potreby a tieto zašlú na VUC. P. Žureková to rozpošle na jednotlivé
oddelenia. Po preštudovaní požiadaviek sa za okrúhlym stolom stretnú úradníci z rôznych oddelení,
p. Žureková, vedenie UMC a lídri MC.
Na základe strategických plánov MCciek RK spoločne s centrami, vypracovali Akčný plán ZA kraja.
Z neho vyplynuli požiadavky lepšie sa vzájomne spoznať, riešiť problémy a vymieňať si názory medzi
MC. Keď sa budú tieto centrá dobre poznať, môžu lepšie jednať na úrovni VUC a samospráv.
Uskutočnili sme celkovo 2 regionálne stretnutia v Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši. Účasť
bolo veľmi dobrá. Okrem toho sme sa s niektorými novými členmi veľmi dobre spoznali na
školeniach UMC a tiež na víkendovom pobyte rodín v Bojniciach. MC sa zapojili podľa svojich
možností aj do kampaní UMC Míľa pre mamu a MDMC. MC Nezábudka a MC Píšťalka, MRC, a MC
Nevedko, výrazne rozšírili svoju činnosť, majú množstvo nových aktivít. MC Nezábudka vyjednala s
miestnou samosprávou a VUC nové podmienky na fungovanie centra, rozšírili a obnovili priestory, čo
im umožnilo vyvíjať viac aktivít smerom k návštevníkom. MC Dupajda získalo navýšenie dotácie z
obce a získalo väčšiu podporu od poslancov aj vedenia obce. Počas nakrúcania relácie Zvony nad
krajinou dostalo svoj priestor v relácii. Martinské rodinné centrum zmenilo priestory a zveľaďujú sa.
MC Levík v tomto roku dosiahol veľký úspech, v získavaní podpory z dvoch percent daní, na základe
čoho mohli renovovať a prerábať priestory. MC Nevedko menilo štatut. zástupcov, po dlhom čase
má nové aktívne mamičky, veľmi pekne rozbehli herničku, rôzne cvičenia na fitloptách, nacvičili
divadielko a aktívne komunikujú na facebooku. MC Zornička má veľké problémy s dobrovoľníkmi,
MC Drobček v novom roku 2015 bude musieť riešiť problémy s priestormi. Stále ale prinášajú
množstvo nových programov a aktivít, neúnavne bojujú za svoje miesto v spoločnosti.
Ako región bola vytvorená facebooková skupina, na zlepšenie komunikácie. Panuje tu vzájomnáý
pomoc a podpora. Andrea Dobošová a Katarína Scott výrazne pomáhajú UMC pri prekladoch
MDMC, projekt Grundtvig. Prostredníctvom projektu mohli viacerí cestovať a navštíviť rôzne MC v
Európe.
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1 Obrázok: Regionálne stretnutie – Liptovský Mikuláš – MC Zornička

2 Obrázok: Najväčší úspech MC v tomto roku: Dve nové divadielka v MC Dupajda – nacvičili si samotné mamičky. Inšpiráciu prinieslo
rozprávkové MDMC.

3.7 Prešovský kraj
Mgr. Marta Fudalyová
MC Bambino Poprad
ROC EMERKA Prešov
MC Slniečko Vranov n/Topľou
Patria medzi najstaršie MC na Slovensku. Podľa Akčného plánu pre prešovský kraj na obdobie od r.
2014 do r. 2017 , ktorý bol vytvorený po stretnutí s vedením Únie MC, regionálnymi koordinátorkami
vďaka realizácii projektu Krok k samostatnosti, je každé MC jedinečné svojou históriou, ponúkanými
aktivitami, spôsobom práce, ľuďmi, ktorí pre centrum pracujú. Všetky MC Prešovského kraja
zastávajú významné miesto vo svojej komunite, vytvárajú množstvo aktivít pre občanov, ktoré
neponúka žiadna iná organizácia. Napriek svojej jedinečnosti v rámci mesta a kraja všetky MC sa

VÝROČNÁ SPRÁVA ÚNIE MATERSKÝCH CENTIER, 2014

boria s finančnými problémami. Svoju činnosť vykonávajú s minimálnymi príjmami za poskytované
služby, aby mohol byť zachovaný princíp dostupnosti pre všetky skupiny obyvateľov daných miest a
zároveň pokryli výdavky za energie, nájom a pod. Potrebujú podporu zo strany samosprávy obce aj
kraja, aby mohli svoje poslanie vykonávať aj naďalej.
V rámci podpory z projektu Krok k samostatnosti sa podarilo uskutočniť niekoľko dôležitých stretnutí
Únie materských centier s jednotlivými MC a potom stretnutí s politikmi v jednotlivých mestách.
Nakoľko bol rok komunálnych volieb, záujem o stretnutie naozaj prejavili aj samotní poslanci a
taktiež kandidáti na post primátorov – okrúhle stoly vo Vranove n/T a Prešove. Cieľom stretnutí bolo
priblížiť zámery a ciele kandidátov v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami a prípadnú
spoluprácu s MC, ktoré sa venujú rodinám s malými deťmi. Prezentovať poslanie a činnosť Únie
materských centier na Slovensku. Priblížiť tak kandidátom život materských centier a potreby s
ktorými zápasia. Vo Vranove sa boria s finančnými problémami. Zároveň ešte jeden veľmi dôležitý
termín rokovania na VUC sa u nás ešte neuskutočnili ale sa naň pripravujeme, máme prísľub na
stretnutie koncom februára. Zatiaľ sme študovali zákony a oboznamovali sme sa s komunitným
plánom VUC PO kraja. V rámci regiónu u nás došlo k personálnym zmenám, preto potrebujeme viac
času na prípravu, ale všetky MC to pokladajú za dôležité a kľúčové pre chod a činnosť jednotlivých
centier.
Pre jednotlivé MC boli v roku 2014 vypracované akčné plány regionálnymi koordinátorkami (MC
Slniečko Vranovn/T, ROC Emerka Prešov, MC Bambino Poprad neprejavilo záujem) a zároveň jeden
spoločný Akčný plán materských centier pre Prešovský kraj, ktorého výsledkom je odhodlanie
jednotlivých centier k pokračovaniu a hľadaniu spôsobov ako pokračovať vo svojej činnosti, aj
napriek tomu, že už niekoľko krát sa ocitli na „rázcestí“, kedy nebolo jasné, či budú môcť pokračovať
vo svojej činnosti a či sa nájdu prostriedky na zabezpečenie ďalšej prevádzky. V akčnom pláne sú
určené čo je potrebné vykonať, aby jednotlivé centrá mohli plniť svoju úlohu v komunite aj naďalej.
Stretnutia a spolupráca so samosprávou a mestami je v tomto bode kľúčová. Bolo by vhodné, ak by
tento projekt a práca regionálnych koordinátoriek mohla pokračovať aj naďalej, aby sa naozaj
zastabilizovali materské centrá. Tak ako jeden významný človek vníma MATERSKÉ CENTRÁ :
„Som presvedčený o veľkej dôležitosti materských centier, jednak ich vnímam ako "svojpomocnú
podpornú skupinu", jednak ich vnímam ako inštitúciu podporujúcu materstvo ako špecifickú
hodnotu.“ doc. Albín Škoviera
Materské centrá zastupujú v našej spoločnosti aj dôležitú morálnu hodnotu a to materstvo a
rodičovstvo, ktoré má mať vždy v spoločnosti istú cenu, preto stojí za to hovoriť o nich a byť

Turecký prezident Ergogang na verejnom zhromaždení povedal: "Je potrebné znovu posilniť inštitút
materstva, mať viac detí. Viem, že sa feministkám nebudem páčiť... Jedno dieťa je samota, dve deti
sú rivalita, tri deti sú plnosť a štyri deti sú bohatstvo". On je otcom štyroch detí.

3.8 Košický kraj
Ing. Tatiana Bareán Žolnová
Počas projektu bolo v Košickom kraji:
5 členských MC:
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Dietka / Spišská Nová Ves, Harmónia / Prakovce, Meduška / Rožňava, Smajlík / Košice, Stonožka /
Košice - celkom 2 pobočky
1 sympatizant: MC Lentilka / Košice
2 nečlenské MC: MC Drobec / Michalovce, MC Kačiatko / Sečovce
Počet MC zostal v priebehu projektu takmer nezmenený, koncom roka 2014 sa sympatizantské MC
Lentilka rozhodla byť v roku 2015 členom ÚMC.
Kvalitatívna štruktúra MC v regióne sa veľmi nezmenila. Väčšie zmeny prebiehali len v MC Smajlík,
ktoré začiatkom roka fungovalo s jednou prevádzkou na sídlisku Ťahanovce, v druhej polovici roka
otvorili druhú pobočku na sídlisku Furča s podporou starostu mestskej časti Furča pána Andrejčáka.
Pobočka na sídlisku Ťahanovce mala slabú návštevnosť a koncom roka 2014 uvažovali o jej zatvorení.
V MC Meduška v Rožňave prebehla v septembri 2014 personálna výmena štatutárnych zástupkýň.
Z 5 členských MC boli v rámci projektu „Krok k samostatnosti“ vypracované akčné plány pre všetky
MC. Boli vypracované SWOT analýzy centier a strategické plánovanie bolo zavŕšené zostavením
Akčného plánu v jednotlivých centrách. Na základe podkladov z akčných plánov jednotlivých centier
bol vypracovaný akčný plán pre región.
Spracovanie tohto materiálu jednoznačne preukázalo potrebu zastabilizovať MC z hľadiska ľudských
zdrojov, potrebu aktívne spolupracovať so zástupcami miestnych samospráv, ale aj pracovať na
zlepšení úrovne fundraisingu. Začiatkom roka 2014 sa uskutočnili vyjednávacie stretnutie na Úrade
Košického samosprávneho kraja. Na začiatku roka sa stretli regionálne koordinátorky košického a
prešovského kraja s vedúcou odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Ing. Juskovou. Zástupkyne ÚMC
predstavili činnosť, fungovanie, ciele MC a objasnili potrebu zastabilizovať MC formou zamestnania
aspoň jedného človeka. Zástupkyňa VUC ich informovala o možnostiach podpory MC formou
akreditácie ako poskytovateľ špecializovaného sociálneho poradenstva a následne registrácie na
VÚC. VUC má na tento účel prostriedky na financovanie cca 24 pracovných miest s týmto
zameraním. Centrám však takéto riešenie nerieši ich situáciu, pretože súčasní dobrovoľníci, ktorí
centrá vedú, nemajú potrebné špecializované vzdelanie určené na tento účel. Podľa zástupkyne VUC
zatiaľ nemajú vyčlenené prostriedky, ktorými by mohli podporiť centrá v košickom kraji v rámci
preventívnych sociálnych služieb podľa zákona č. 305 / 2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a
sociálnej kuratele.
V rámci projektu sa pred voľbami zorganizovali okrúhle stoly s kandidátmi na primátorov a starostov
v MC Harmónia v Prakovciach a MC Lentilka v Košiciach. Stretnutie v Prakovciach sa dá hodnotiť ako
úspešné. Výstupom zo stretnutia je predĺžený nájom priestorov na ďalších 5 rokov a stavebné úpravy
v centre, ktorými sa MC oddelí od škôlky a bude samostatné. Materské centrum Dietka v Spišskej
Novej Vsi stavilo na osobné stretnutie s primátorom počas dvoch verejných akcií, počas ktorých mu
prezentovali svoju činnosť. Primátor im venoval osobný sponzorský dar na podporu vzdelávania, na
systematickej podpore je potrebné ešte zapracovať. Pomocou akčného plánovania sa v Dietke
zlepšila úroveň získania prostriedkov z 2 % daní, čo im pomohlo v splácaní platieb za energie.
Počas roka 2014 sme zrealizovali 2 regionálne stretnutia – v apríli v MC Harmónia v Prakovciach a
septembri v MC Slniečko vo Vranove nad Topľou.
V októbri materské a rodinné centrá v kraji aktívne prezentovalo materské centrum Smajlík na
festivale zdravia a krásy Harmónia v Košiciach 10. a 11. októbra 2014.
4.

Kampane ÚMC
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4.1.

Míľa pre mamu
PhDr. Zuzana Macurová

Únia materských centier v roku 2014 už po 11-ty krát zorganizovala
najväčšiu oslavu Dňa matiek podujatím Míľa pre mamu. Zúčastnilo sa jej
neuveriteľných 27 543 zaregistrovaných účastníkov na 61 miestach
Slovenska, ale aj v Českej republike, Írsku a Srbsku. Míľa pre mamu má
krásne a čisté posolstvo - vzdať úctu ženám, ktoré sa príchodom dieťaťa
do rodiny stávajú matkou. Byť mamou je výsada, ale aj zodpovednosť na
celý život a práve v tento deň 10.mája 2014 si desiatky tisíc ľudí prešli
symbolickú míľovú prechádzku, aby oslávili materstvo a vzdali úctu
všetkým matkám bez rozdielu veku.
Tvárou kampane Míľa pre mamu sa po prvýkrát stala speváčka Mária Čírová, ktorá sa s radosťou
ujala aj vyhlásenia celoslovenských výsledkov na podujatí v Bratislave. 23.4. 2014 sme zorganizovali
tlačovú konferenciu ku kampani za účasti Márie Čírovej a Petry Polnišovej mediálnych tvárí kampane
a zbierky.
V mnohých mestách a obciach Slovenska sa Míľa pre mamu konala pod záštitou primátorov
a starostov, ktorí zablahoželali všetkým matkám a poďakovali sa organizátorkám z materských
a rodinných centier, ktoré celé podujatie pripravili.
Na základe oficiálnych výsledkov sa zúčastnilo v Bratislave 2 814 zaregistrovaných účastníkov.
Veľký ohlas, najmä u detí, mal nový maskot ÚMC - míľové slniečko, ktorý odštartoval nielen Míľu pre
mamu 2014, ale aj celú novú dekádu tohoto rodinného podujatia.
ORGANIZÁTORI:
BRATISLAVSKÝ KRAJ
 Bratislava - ÚMC , MC Budatko, RC
Dlháčik , RC Klbko, RC Kramárik , RC
Macko, RC Obláčik, RC Prešporkovo ,
RC Ráčik , MC Podunajské Biskupice
 Bernolákovo, KC Prístav
 Lozorno, MC Muška
 Malacky, MC Vánok
 Pezinok, CENTRUM PRE RODINU
(MaMaTaTaJa)
 Rohožník, MC Kvietok
 Senec, MC Senecké slniečko

NITRIANSKY










Levice, MC Medulienka
Lipová, MC Nezbedko
Nitra, MC Klokanček
Pukanec, MC Pukanček
Šaľa, MC Mamy mamám
Veľké Zálužie, MC Blšky
Vráble, MC Chrobáčik
Zlaté Moravce, MC Mami oáza
Žitavany, ZŠ J.V.Šimka

TRENČIANSKY
TRNAVSKÝ KRAJ
 Galanta, RC Bambuľkovo
 Senica, MC Stonožkine Slniečka
 Sereď, RC MAMA klub
 Skalica, MC Slnečnica
 Šajdíkové Humence, TJ Kerko







Bánovce nad Bebravou, MC Anjelikovo
Bošáca, Obecný úrad
Handlová, MC Lienka
Nováky, MC Nováčik
Partizánske,
Mestská
umelecká
agentúra
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Považská Bystrica, MC Včielka
Prievidza, MC Slniečko
Stará Turá, MC Žabka
Trenčín, MC Srdiečko
Trenčianske Teplice, RC Ovečka

Martin, MRC
Námestovo, RC Drobček
Nižná na Orave, MC Dupajda
Liptovský Mikuláš, MC Zornička
Ružomberok, MC Nevedko
Žilina – MC Levík , MC Nezábudka

BANSKOBYSTRICKÝ












Banská Bystrica – MC Hviezdička a MC
Mostík , MC Mamina
Brezno, MC Slniečko – centrum
Hriňová, MC Mravček
Lučenec, MC Jahôdka
Nová Baňa, MC Gašparko
Opatovská Nová Ves, RC Štvorlístok
Revúca, MC Gombíkovo
Sliač, MsKS
Šávoľ, OZ Františka Suláka
Veľký Krtíš, RC Hruštička
Žarnovica, Centrum voľného času

KOŠICKÝ
 Košice - MC Smajlík, MC Stonožka, MC
Lentilka
 Prakovce, MC Harmónia
PREŠOVSKÝ
 Poprad, MC Bambino
 Prešov, ROC Emerka
 Vranov nad Topľou, MC Slniečko
ZAHRANIČIE
 ČR - Přerov, MC Duha klub-Rodinka
 Írsko - Dublin, MC Obláčik
 Srbsko - Báčsky Petrovec, MC Srdce

ŽILINSKÝ


Dolný Kubín, MC Píšťalka
VÝSLEDKY:
Únia mat. centier + MC
Budatko, RC Dlháčik, MC
Klbko, RC Kramárik, RC
Bratislava
Macko, RC Obláčik, RC
Prešporkovo, RC Ráčik, MC
Podunajské Biskupice

2814

MC

Anjelikovo

Bánovce n.Bebravou

212

MC

Bambino

Poprad

854

RC

Bambuľkovo

Galanta

463

MC

Blšky

Veľké Zálužie

310

RC

Centrum
pre
(MaMaTaTaJa)

RC

Drobček

Námestovo

719

MC

Dupajda

Nižná na Orave

629

UMC

rodinu

Pezinok

825
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RC

Emerka

Prešov

545

MC

Gašparko

Nová Baňa

134

MC

Gombíkovo

Revúca

281

MC

Hruštička

Veľký Krtíš

548

MC

Harmónia

Prakovce

270

MC

Chrobáčik

Vráble

256

MC

Klokanček

Nitra

1018

MC

Kvietok

Rohožník

230

MC

Levík
Nezábudka

Žilina

MC

Lienka

Handlová

RC

MAMA klub

Sereď

MC

Mamina

Banská Bystrica

336

MC

Mamioáza

Zlaté Moravce

215

MC

Mamy mamám

Šaľa

566

MC

Medulienka

Levice

473

MC

Mostík
Hviezdička

Banská Bystrica

MC

Mravček

Hriňová

MC

Muška

Lozorno

MC

MRC

Martin

MC

Nezbedko

Lipová

89

MC

Nováčik

Nováky

280

MC

Nevedko

Ružomberok

403

RC

Ovečka

Trenčianske Teplice

409

MC

Píšťalka

Dolný Kubín

OZ

Pukanček

Pukanec

597
230
353

269
459
180
244

334
400
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MC

Slnečnica

Skalica

379

MC

Slniečko - centrum

Brezno

647

MC

Slniečko

Prievidza

385

MC

Slniečko Vranov

Vranov nad Topľou

457

MC

Smajlík

Košice

255

MC

Srdiečko

Trenčín

1041

MC

Stonožka

Košice

1031

MC

Stonožkine slniečka

Senica

2032

MC

Slniečko

Senec

676

MC

Vánok

Malacky

538

MC

Včielka

Považská Bystrica

105

MC

Zornička

Liptovský Mikuláš

MC

Žabka

Stará Turá

198
372

Sympatizanti
Obec

Bošáca

Bošáca

RC

Centrum voľného času

Žarnovica

MC

Jahôdka

Lučenec

464

OZ

KC Prístav

Bernolákovo

170

MC

Lentilka

Košice

86

Mesto
Mesto

Mestské
stredisko
Mestská
agentúra

kultúrne
umelecká

Sliač
Partizánske

74
137

579
827

OZ

TJ Kerko

Šajdíkové Humence

ZŠ

ZŠ J.V.Šimka

Žitavany

142

RC

Štvorlístok

Opatovská Nová Ves

99

RC

Rodinka

Přerov

525

253
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MC

Srdce - Srbsko

Báčský Petrovec

73

MC

Obláčik - Írsko

Dublin

53

SPOLU

27 543

BA kraj

5433

TT kraj

3480

NR kraj

3469

TN kraj

3935

ZA kraj

3124

PP kraj

1856

KE kraj

1642

BB kraj

3953

Zahraničie

651

SPOLU

27543

Ďakujeme partnerom Míli pre mamu 2014
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4.2

Vstúpte s dieťaťom
Mgr. Jana Sýkorová





Kampaň si naďalej zachováva svoju jedinečnosť tým, že zariadenia
sú certifikované len na základe osobnej skúsenosti rodičov, resp.
návštev nás z ÚMC alebo členských MC/RC.
Vďaka pomoci našich MC/RC sa darí napĺňať cieľ monitoringu
ocenených stravovacích a ubytovacích zariadení, ale aj obchodov
a ďalších inštitúcií v jednotlivých regiónoch Slovenska, či

dodržiavajú kritériá prístupnosti pre rodiny s malými deťmi.

Počas roka 2014 sme novocertifikovali 12 ubytovacích
zariadení, 5 stravovacích zariadení a 3

zariadenia do kategórie iné.

Počet certifikovaných zariadení tak stúpol na 86 ubytovacích, 55
stravovacích a 23 iných zariadení. Ku koncu roka 2014 sa pripravovali
podklady k novému katalógu Vstúpte s dieťaťom. Pri tej príležitosti
bola zintenzívnená spolupráca s našimi certifikovanými zariadeniami a
spoločne bola spustená dlhodobá internetová súťaž Vstúpte s
dieťaťom, kde partnerské ubytovacie zariadenia venovali výherný
pobyt pre rodiny s deťmi.
Všetkým oceneným zariadeniam bol udelený certifikát „Zariadenie
priateľské k deťom a rodinám a nálepka s logom projektu „Vstúpte s
dieťaťom“.

4.3

Medzinárodný deň materských centier

Únia materských centier je v poradí piatou krajinou, ktorá získala
líderstvo v rámci medzinárodnej siete materských centier MINE po
krajinách ako Nemecko, Bulharsko, Česká Republika a Argentína.
Líderstvo v roku 2014 bolo udelené vďaka aktívnej spolupráci na
medzinárodnej úrovni.
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Medzinárodný rozmer MDMC spočíval v tom, že MC/RC získali možnosť prezentovať sa centrám
mnohých krajín sveta a to hneď viacerými spôsobmi. Veľký úspech malo video o krásach Slovenska,
ako aj video o priestoroch, či aktivitách jednotlivých materských a rodinných centier z rôznych
kútov Slovenska. Inšpiratívnym materiálom sa stala viacjazyčná prezentácia v slovenskom,
anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom a maďarskom jazyku o histórii ÚMC,
o jednotlivých kampaniach, ktorým sa ÚMC venuje, či o sociálnom zabezpečení rodín s deťmi na
Slovensku. V zmysle spoločného motta : „ Objavme svet materských a rodinných centier“ sa 18
MC/RC sveta z Českej Republiky, Nemecka, Maďarska, Írska, Srbska, Brazílie a Argentíny úplne
stotožnili s myšlienkou „Z rozprávky do rozprávky“ a pripravili pre rodiny s deťmi vo svojich
centrách krásne a inšpiratívne aktivity.
Národný rozmer kampane spočíval v zorganizovaní osláv Medzinárodného dňa v čo najväčšom
počte materských a rodinných centier na Slovensku. V priebehu dní 6. - 11. októbra 2014 sa zapojilo
až 47 MC/RC zo Slovenska, čo bolo doslova rekordom v tejto kampani. Centrá vo svojich mestách
pripravili kreatívny a pútavý program rovnako inšpirovaný rozprávkami.
Únia materských centier pripravila vyvrcholenie celotýždňových osláv MDMC v Bratislavskom
Vodárenskom múzeu v sobotu 11. októbra 2014. Vyše 500 návštevníkov vítali rozprávkové
postavičky. O pestrý program sa postarali profesionálne divadielka ako aj materské centrá
(MC
Dupajda z Nižnej, MC Slniečko z Prievidze, RC Kramárik, RC Dlháčik, RC Ráčik, RC Obláčik z Bratislavy),
ktoré pripravili pre verejnosť tvorivé dielne v štýle tradičných slovenských rozprávok.
Cieľom akcie bolo predstaviť činnosť ÚMC a jednotlivých
centier. Poukázať na ich dôležitosť a opodstatnenosť
v našej spoločnosti.
Tak ako sa pod vedením Únie materských centier
počas jedného týždňa spojili tisíce ľudí v materských
centrách na Slovensku, rovnako sa v tento čas pod
vedením Slovenska spojili desiatky materských centier
z troch kontinentov sveta a to svojimi tradičnými
národnými rozprávkami.

ORGANIZÁTORI ZO SR:
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Bratislava - Únia materských centier
- MC Budatko
- RC Dlháčik
- RC Klbko
- RC Kramárik
- RC Macko
- RC Obláčik
- RC Prešporkovo
- RC Ráčik
Lozorno

-

MC Muška

Rohožník -

MC Kvietok

TRNAVSKÝ KRAJ
Senica
Sereď
Skalica
Šamorín

-

MC Stonožkine slniečka
RC MAMA klub
MC Slnečnica
MC Baba klub
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Trnava

-

Trnavské MC
Dolný Kubín
Nižná
Ružomberok
Žilina

NITRIANSKY KRAJ
Levice
- MC Medulienka
Nitra
- MC Klokanček
Nová Baňa
- MC Gašparko
Veľké Zálužie - MC Blšky
Vráble
- MC Chrobáčik
Zlaté Moravce - MC MAMI-OÁZA

-

MC Píšťalka
MC Dupajda
MC Nevedko
MC Levík

KOŠICKÝ KRAJ
Košice

Prakovce Rožňava -

MC Lentilka
MC Smajlík
MC Stonožka
MC Harmónia
MC Meduška

TRENČIANSKY KRAJ
PREŠOVSKÝ KRAJ
Handlová
Nováky
Považská Bystrica
Prievidza
Stará Turá
Trenčín
Trenčianske Teplice

-

MC Lienka
MC Nováčik
MC Včielka
MC Slniečko
MC Žabka
MC Srdiečko
RC Ovečka

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Banská Bystrica
Brezno
Hriňová
Revúca
Veľký Krtíš

-

MC Hviezdička
MC Mamina
MC Slniečko- centrum
MC Mravček
MC Gombíkovo
RC Hruštička

Poprad
Prešov
Spišská Nová Ves
Vranov nad Topľou

-

MC Bambino
ROC Emerka
MC Dietka
MC Slniečko

Česká Republika – Březnice, Mělník, Jablonec
n/N, Kadaň, Jirkov, Břeclav, Třebíč, Veltrusy,
Rakovník,
Germany – Freiburg, Stuttgart, Munich,
Neuhausen
Argentina – Buenos Aires
Brazília Srbsko - Báčsky Petrovec
Írsko - Dublin
Maďarsko - Miskolc

ŽILINSKÝ KRAJ
5 Verejná zbierka – Ďakujem, že si mama
Kúpou magnetky v tvare slniečka alebo zaslaním darcovskej SMS, mohla verejnosť opäť prispieť do
celoročnej zbierky pod názvom „Ďakujem, že si
mama“.
Výťažok tohtoročnej zbierky na
bratislavskej Míli pre mamu bol venovaný na
kampane, na ktorých celoročne a dobrovoľnícky
pracujú
v materských
a rodinných
ženy
dobrovoľníčky. Vytvárajú bezpečné prostredie pre
svoje deti, obohacujú život tisíckam matiek na
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rodičovskej dovolenke vytváraním komunitného spôsobu života, ponúkajú nespočetné množstvo
kreatívnych aktivít, kde matka môže zmysluplne tráviť čas so svojimi deťmi a benefitom sú
vzdelávacie aktivity. Preto každý, kto si zakúpil magnetku, podporil svet materských a rodinných
centier Slovenska. Tvárou kampane sa v roku 2014 stala herečka Petra Polnišová.
Magnetková zbierka 2014: výťažok zo zbierky bolo 2 225,01€, z čoho bolo MC/RC vyplatených na ich
činnosť a pôsobenie doteraz 1 720,00 €.

6 Projekty UMC
Okrem dlhodobých kampaní, ktoré už majú svoju dlhoročnú tradíciu, sa uchádzame o granty
z rôznych nadácií. Zároveň sa snažíme v spolupráci s partnermi rozšíriť naše možnosti pre MC/RC.
V roku 2014 sme pracovali na projektoch – Krok k samostatnosti, Grundtvig Learning
Partnership, Hodina deťom, Zodpovedne na internete, Vzdelávanie z projektu VUC Bratislavy a s
partnermi sme rozbehli spoluprácu – „Pomáhame MC“ a NIVEA BABY ambasádorky.
6.1 Krok k samostatnosti
Ing. Daniela Konečná
Projekt Krok k samostatnosti v období roku 2014
Časť I. – Popis projektu
Ambíciou projektu, určeného ženám na
materskej dovolenke, bolo posilniť zručnosti
a kapacity súčasných líderiek materských
centier prostredníctvom realizácie
dlhodobého vzdelávacieho modulu, a
aktívnym zapojením členiek materských
centier do procesov presadzovania potrieb a
záujmov materských centier na úrovni
samospráv, obcí a regiónov.
Zámerom projektu Únie materských centier bolo rozvinúť a posilniť schopnosti a zručnosti
členiek materských centier v oblasti komunitnej práce v procese predchádzania sociálneho vylúčenia
žien na materskej dovolenke.
Jednotlivé materské centrá dnes zohrávajú dôležitú úlohu v starostlivosti o deti do troch rokov,
matky na materskej dovolenke, rodičov na rodičovskej dovolenke a mladé rodiny. Tieto organizácie
zohrávajú v komunitách, kde sú vybudované, dôležitú úlohu v procese integrácie matiek na
materskej dovolenke do bežného pracovného a spoločenského života.
Napriek faktu, že význam a potreba materských centier v komunitách je deklarovaná vo
viacerých strategických dokumentoch miest a obcí, mnohé z nich neustále bojujú s dlhodobou
udržateľnosťou.

VÝROČNÁ SPRÁVA ÚNIE MATERSKÝCH CENTIER, 2014

Problémy spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov, nepochopením potrieb materských
centier a nedostatočnou podporou a pochopením zo strany predstaviteľov samospráv, či regiónov,
majú za následok častú výmenu na pozícii vedúcich osobností materských centier, nedostatok
zručností a schopností nových líderiek v oblasti riadenia organizácie, získavania finančných
prostriedkov, komunikačných stratégií, či vyjednávania. Nedostatok takýchto kompetencií
spôsobuje častokrát zánik materských/rodinných centier. Preto sme sa zamerali v prvom rade na
vyškolenie líderiek MC/RC v oblastiach:
Komunikačné zručnosti, rozvoj sebapoznania, Základy komunitnej práce a Projektový
manažment. Na základe získania zručností sa mohli „absolventky“ uchádzať o pozíciu regionálnej
koordinátorky a absolvovať školenie Strategické plánovanie. Následne potom mohli aplikovať
vytvorené Akčné plány do života, presadzovaním na svojich samosprávach a VUC. Postupne sa
stretali s predstaviteľmi odborných oddelení a útvarov mestských, miestnych, či obecných úradov, so
zástupcami odborných komisií a s volenými zástupcami - poslancami.
Poslednou dôležitou časťou projektu je evaluácia, za účelom získania spätnej väzby od všetkých
zainteresovaných ľudí, líderiek MC/RC a ostatných členov UMC.
Pri zostavovaní projektu, sme vychádzali z dokumentov ako napr.: Národný strategický
referenčný rámec, ktorý definuje jednu zo strategických priorít v oblasti ľudských zdrojov a zlepšenie
sociálnej inklúzie rizikových skupín. Sociálne vylúčenie nemusí mať len podobu obmedzenej účasti
jednotlivca alebo rodiny na živote, ale aj ako vylúčenie zo spoločenského, pracovného života žien,
privádzajúcich na svet dieťa. Materské centrá preto slúžia k prevencii patologických javov a
sociálneho vylúčenia. Cieľom je podpora viac generačného stretávania a pomoc vo vývoji zdravej
rodiny. Napĺňanie cieľov Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti 2013 môžu zabezpečiť práve
materské/rodinné centrá.
Cieľové skupiny, pre ktoré mal projekt význam:
Regionálne koordinátorky, zlepšenie:
- schopnosti koordinovať centrá v jednotlivých regiónoch,
- schopnosti pomôcť pri zakladaní nových materských centier a vyhľadávaní novovzniknutých
centier za účelom ponúknutia členstva v Únii materských centier;
- schopnosti efektívnej komunikácii a vyjednávania na úrovni miestnej, regionálnej a
celonárodnej
Líderky – vedúce materských centier
- zvyšovanie kvality služieb poskytovaných v denných - materských centrách s deťmi do 3
rokov, zlepšenie života v komunite - využitie potenciálnej kapacity komunity, rodín s malými deťmi,
Klientky
- vytvoriť pre ne prostredie, v ktorom sa so svojimi deťmi môžu cítiť bezpečne, kde sa môžu
vzdelávať v rôznych oblastiach, kde sa budú cítiť prijímané spoločnosťou, necítia sa byť izolované
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Časť II. – Realizácia
Rok 2014 sme začali pracovať so zamestnanými regionálnymi koordinátorkami. Projektový tím sa
stretal pravidelne v kancelárskych priestoroch ÚMC v Bratislave. Okrem toho sa uskutočnilo
niekoľko osobných stretnutí všetkých regionálnych koordinátoriek a koordinátorky projektu. V
mesiacoch január až marec sa začali stretnutia v MC/RC, kde sa naštartovali procesy tvorby akčných
plánov, pod vedením regionálnych koordinátoriek. Do procesu tvorby akčných plánov sa zapojili
relatívne stabilné materské centrá v každom regióne, v počte 37.
Na úrovni technického vybavenia sa zlepšili podmienky nákupom notebookov pre všetky
regionálne koordinátorky, nákup kamery, dataprojektoru a premietacieho plátna, ktoré sme mohli
využívať pri veľkých akciách, celoslovenských stretnutiach a pod.
V apríli sa konalo veľké celoslovenské stretnutie materských centier v Novom Smokovci, kde
pracoval tím regionálnych koordinátoriek na programe a worshopoch pre líderky centier,
prezentovaný bol projekt Krok k samostatnosti, jeho priebeh a napredovanie.
Projektový tím sa zúčastnil dvojdňového stretnutia, organizovaného MPSVR, k príprave novely
Zákona o sociálnych službách a SPO. Stretnutie pripravili JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka
sekcie rodinnej politiky a JUDr. Ivana Mrázová, riaditeľka sekcie sociálnej politiky MPS a bolo dôležité
pre hľadanie spôsobu zaradenia materských centier a ich regionálneho koordinovania do tejto
novely, aby bolo umožnené zabezpečenie finančného napĺňania preventívnej starostlivosti o rodiny.
Dňa 4. 7. v Trnave sa pracovný tím, D. Konečná a S. Holíková stretli s prezidentkou českej siete,
Rut Kolínskou. Na stretnutí bolo predstavené pôsobenie RK a projektu Krok k samostatnosti.
Uskutočnila sa tu výmena skúseností, pretože v Česku sú MC financované priamo štátom.
Pod vedením RK boli vypracované akčné plány pre celkom 37 materských centier v 8 regiónoch
Slovenska. Sú nimi konkrétne:
Bratislavský región: MC Budatko Bratislava, MC Prešporkovo Bratislava, MC Ráčik Bratislava, MC
Kramárik Bratislava, MC Obláčik Bratislava (5)
Trnavský región: Mamaklub Sereď, Trnavské materské centrum, MC Stonožkine slniečka Senica,
MC Bambuĺkovo Galanta(4 )
Trenčiansky región: MC Anjelikovo z Bánovce nad Bebravou, MC Lienka Handlová, MC Nováčik ,
Nováky, MC Včielka Považská Bystrica, MC Slniečko Prievidza, MC Žabka Staré Turá, MC Srdiečko
Trenčín, (7 )
Nitriansky región: MC Blšky Veľké Zálužie, MC Chrobáčik Vráble, MC Mamioáza Zlaté Moravce,
a MC Nezbedko Lipová, MC Klokanček Nitra(5)
Banskobystrický región: MC Hviezdička Banská Bystrica, MC Gombíkovo Revúca, MC Mostík
Banská Bystrica, a MC Slniečko Brezno(4 )
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Žilinský región :MC Dupajda Nižna, MC Nezbedko Ružomberok, MC Nezábudka Žilina, MC
Píšťalka Dolný Kubín (4 )
Prešovský región: Emerka Prešov, MC Bambino Poprad, MC Slniečko Vranov nad Topľou (3 )
Košický región: MC Dietka Spišská Nová Ves, MC Harmónia Prakovce, MC Meduška Rožňava , a
MC Smajlík a Stonožka Košice (5)
Schválené a ukončené akčné plány jednotlivých MC tvorili podklad pre spracovanie ôsmych
strategických dokumentov.
Po skončení procesu plánovania sa jednotlivé materské centra začali pripravovať na
implementáciu akčných plánov do praxe. Regionálne koordinátorky začali pripravovať diskusné
stretnutia s poslancami. S blížiacimi voľbami sa aktivizovali regionálne koordinátorky a dve z ôsmych
sa rozhodli kandidovať za poslankyne. V mesiaci septembri sa uskutočnilo plánovacie pracovné
stretnutie v Bojniciach, kde sa uskutočnilo pod vedením UMC a regionálnych koordinátoriek prvýkrát
stretnutie rodín z členských organizácií. Svedčí to o aktívnom prístupe RK vo svojich regiónoch.
Najdôležitejšia časť projektu bola implementácia – predkladanie stratégií na riadiacich orgánoch
miest a krajov. S blížiacimi voľbami na samosprávach stupňoval záujem poslancov o pôsobenie
materských centier. Regionálne koordinátorky sa stretali aj jednotlivo so zástupcami odborných
oddelení a útvarov mestských, miestnych, či obecných úradov, so zástupcami odborných komisií a s
volenými zástupcami - poslancami. Pripravovali diskusné stretnutia s poslancami. Prebehli stretnutia
s poslancami v Prievidzi, Bánovciach n/Bebravou, Novákoch, Senici, Trnave, Seredi, Bratislave, kde
boli tiež stretnutia na BSK, MPSVR, Magistráte, v Nižnej, Žiline, Dolnom Kubíne, Brezne. V Banskej
Bystrici sa riešila situácia s priestormi MC Hviezdička a Mostík. Ďalej prebehli stretnutia v Leviciach,
Pezinku, Lamači, Vrábľoch, Košiciach, Vranove nad Topľou, Spišskej novej Vsi. Na všetkých
stretnutiach bola položená otázka, ako budú stakeholderi podporovať rodiny. Hlavná otázka sa
týkala finančného zabezpečenia a trvalej udržateľnosti materských centier vo svojich mestách.
Pri riadení projektu bola dôležitá práca na prezentáciách, grafických prácach plagátov,
spropagovania projektu navonok, spravovania webovej stránky a zaraďovaním aktuálnych
informácií, čomu sa venovali RK T. Žolnová a S. Holíková.
Boli podané projekty na zabezpečenie ďalšieho pôsobenia regionálnych koordinátoriek v období
po skončení projektu. Prebiehali stretnutia na MPSVR, plánovacie stretnutie k príprave novele
zákona o „Sociálnych službách a sociálno-právnej ochrane a kuratele.“
V závere roka bola najzaujímavejšia časť projektu, stretnutia kandidátov na primátorov a
poslancov. Na všetkých stretnutiach bola položená otázka, ako budú stakeholderi podporovať
rodiny. Hlavná otázka sa týkala finančného zabezpečenia a trvalej udržateľnosti materských centier
vo svojich mestách.
V tomto období bolo pre ÚMC výnimočné, že líderky materských centier sa samé aktívne zapojili
a kandidovali na posty poslankýň, zo 65 materských centier bolo na kandidátkach 10 žien – matiek,
štatutárnych zástupkýň. Úspešných bolo 6, čo je skoro 10 %-tná účasť líderiek materských centier a
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60ˇ% úspešnosť. Poslankyne sa stali: Janka Hrehorová – z MC Budatko, Bratislava, Katkarína
Ďurečková – MC Pukanček, Pukanec, Katarína Jurkačková – MC Kvietok, Rohožník, Martina Vavríková
– MC Blšky, Veľké Zálužie, Lenka Plavúchová – MC Ráčik, Bratislava, Katarína Holá – MC Ovečka,
Trenčianske Teplice.

V októbri bola zorganizovaná veľká celoslovenská akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa
materských centier. Do tejto oslavy sa zapojilo 30 MC na celom Slovensku. Bola tu spropagovaná
činnosť materských centier, regionálneho koordinovania a pôsobenie UMC. Medzinárodne sa ku
kampani pripojili Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Írsko, Bulharsko, Turecko.
Výnimočným faktom bolo, že Únia materských centier bola tento rok líderka oslavy, získala tak
svetové líderstvo. Akcie sa zúčastnili aj kandidáti na primátora BA, p. Nesrovnal a p. Ftáčnik.
Na pôde NIA sa stretli MC/RC z viacerých miest Slovenska, aby si vypočuli predstavu MPSVaR a
NIA k pripravovanému projektu na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života pod názvom
Vychovávateľka a Flexi pracovné miesto. Na stretnutí sa riešilo možné financovanie materských
centier prostredníctvom pripravovanej výzvy.
Na všetkých stretnutiach zaznievala slovná podpora pôsobenia materských/rodinných centier.
Doteraz sa však nepodarilo zastabilizovať ich fungovanie v systéme štátnej pomoci a finančnej
dotácie. Veríme, že sme si ale pootvorili dvierka na vyjednávania a na hľadaní ciest priamej podpory
MC/RC zo štátnych zdrojov.
6.2

Hodina deťom

Projektom „Rodičovské vzdelávanie..“ bol naštartovaný akreditovaný kurz MŠ, ktorý prebiehal od
júla 2013 do konca júna 2014. Na základe vyjadrení rodičov, bol to pre nich prínos, ktorý im ukázal
iný pohľad na výchovu detí a na aktivity s nimi uskutočňované. Rozšírili sme počet vyškolených
líderiek, ale tiež zabezpečili inováciu smerom k rodičom, rozšírenie o prácu s rodičmi problémových
detí, ktoré sú rôznym spôsobom znevýhodnené, zdravotne i sociálne. Títo rodičia sú uzatvorení,
ťažko oni sami nadväzujú komunikáciu a zoznamovanie sa. Pripravením programu sa účastníčky
kurzov učili, ako pracovať s rodičmi, tiež rodičmi znevýhodnených detí bez zraňujúcich účinkov, ako
majú viesť deti v problémových situáciách.
V súčasnosti finančná situácia v rodinách s deťmi, vedie rodičov k pracovnej vyťaženosti počas celého
dňa, čím sa znižuje možnosť kontrolovať činnosť detí. Taktiež sa zvyšuje počet detí s rôznymi
znevýhodneniami, či fyzickými, mentálnymi a spoločenskými. Rodičovská výchova dostáva o to väčší
význam.
Ciele projektu boli:
1. Naučiť rodičov, ako porozumieť deťom a sebe samému, ako sa vnútorne vysporiadať so situáciami
z vlastného detstva, so zložitou výchovou detí so špecifickými potrebami, ako prijímať rozdiely detí,
ako nájsť cestu k otvoreniu sa okoliu, ako sa dá zmeniť postoj vo výchove a hľadať v deťoch a sebe
samotnom to kladné a rozvíjať to na základe nových rodičovských zručnosti. Je to proces hľadania
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vlastných životných údelov a skutočností, ktoré ovplyvnili výchovu a rast samotných rodičov v
detstve.
2. Vyškoliť líderky MC/RC, ktoré budú môcť opakovane uskutočňovať kurzy rodičovského
vzdelávania, a tak rozširovať rady rodičov, ktorí nájdu cestu lepšej výchovy detí. Ukázať účastníkom
tréningov iný spôsob riešenia problémov, ako to ponúkajú iné komerčné kurzy. Ide o hľadanie seba
samého a logickými krokmi sa dopracovať ku spôsobu výchovy.
V kurzoch rodičovských zručností líderky ukázali rodičom spôsob vzájomne zdieľať svoje rodičovské
skúsenosti, formou facilitovaných diskusií, zážitkovými metódami poznávať seba a rozvíjať svoju
osobnosť, praktickými cvičeniami ukázať si niektoré životné situácie, ktoré sú pre rodičov zložité.
Projekt bol zameraný na vzdelávanie rodičov v MC/RC. Toto vzdelávanie rodičov sa orientuje na
rozvoj rodičovských zručností a kompetencií pre riešenie každodenných výchovných situácií, aby
lepšie zvládali svoju rodičovskú rolu v oblasti výchovy, ale aj v oblasti starostlivosti o zdravie detí.
Vyškolených líderiek bolo v 3 kurzoch rôzny počet líderiek, spolu to bolo 60 účastníčok.

6.3 Zodpovedne na internete
Zapojenie do projektu „Bezpečne na internete“ alebo „Ovce“, vyplynulo
z potreby zahrnúť do projektu rodičov, ktorých bolo doteraz veľmi ťažké
zachytiť ako cieľovú skupinu. Keďže v MC/RC sa pohybujú rodičia detí do
3 – 6 rokov, cieľom projektu bolo CHRÁNIŤ DETI a šíriť osvetu o rizikách internetu, mobilov a nových
technológií, interaktívnymi prednáškami pre rodičov. Poukázalo sa na nebezpečné využívanie
internetu.
Na školeniach boli rodičia informovaní, ako je dôležité sledovať aktivity dieťaťa na počítači. Návody
na vylúčenie negatívnych vplyvov boli napr. umiestnenie počítača do spoločnej miestnosti, nie do
detskej izby. Takto budú mať lepší prehľad o tom, akým aktivitám a ako dlho sa dieťa venuje. Je
potrebné zaujímať sa o to, čo robí na internete, vyskúšať si niektoré aktivity
spoločne. Zahrať si s nimi niektoré hry, ktoré sú návykové, aby lepšie
porozumeli tomu, prečo sú pre deti také lákavé. Je potrebné nastaviť
pravidlá, rozprávať sa s dieťaťom o závislostiach od internetu a vysvetliť mu
riziká, stanoviť si pravidlá pre používanie počítača a internetu. Rodičovská
kontrola sa môže
uskutočniť
nastavením systému
rodičovskej
kontroly (napr. v
operačnom
systéme
Windows
alebo pomocou
blokovacieho
softvéru), kde
sa dá presne nastaviť
časový rozvrh.
V určenej dobe sa počítač alebo internetový
prehliadač
automaticky vypnú. Rovnako sa dá pomocou
blokovacieho
softvéru zabrániť prístupu na čet, k
sociálnym
sieťam, pornografii alebo online hrám. Je
potrebné
všímať si príznaky, ktoré naznačujú, že sa pre neho aktivita na internete stáva príliš dôležitou,
rozprávať sa o tom, aby dieťa vedelo, kam až môže takáto závislosť viesť a snažiť sa zabrániť tomu.
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Najdôležitejší je ale rodičovský príklad. Deti sa učia správaniu predovšetkým pozorovaním a
napodobňovaním dospelých, "výchovné reči" majú malý účinok. Rovnako sa deti učia od rodičov aj
to, akým spôsobom riešia problémy, alebo ako sa zbavujú napätia - napríklad únikom alebo za
pomoci návykových látok, ako sú cigarety alebo alkohol. Častou príčinou závislosti od internetu býva
nuda, samota a nezáujem rodičov. Pri zbavovaní závislostí je dôležité zapojiť okolie, kamarátov
dieťaťa a spoločne ich učiť tráviť čas iným spôsobom – zobrať na výlet, alebo zahrať sa spoločenskú
hru.
Rodičia boli poučení, ako sa správať pri výskyte závislosti. Poradenstvo a kontakt na psychológa
alebo centrum pre liečbu nelátkových závislostí sprostredkovávajú odborní pracovníci z linky
Pomoc.sk, Zodpovedne.sk, Stopline.
V rámci projektu tak bolo vyškolených cca 1900 rodičov. Školiteľkám a centrám: Bratislava 5MC,
Galanta, Košice, Levice, Nitra, Nižná, Prešov, Prievidza, Rožňava, Sereď, Spišská Nová Ves, Veľké
Zálužie, Zlaté Moravce, bolo vyplatené spolu 2 935 Eur.

6.4 Vzdelávanie s BSK
Vzdelávacie aktivity materských/rodinných centier stavajú predovšetkým na jedinečnosti svojho
prostredia, ktoré je neformálnym, nekomerčným priestorom, čo sú nepochybne činitele
podporujúce proces prirodzeného učenia. V projekte sme sa snažili rozvinúť a rozšíriť poskytovanie
možnosti navštevovania kurzov, ktoré už prebehli v niektorých materských/rodičovských centrách a
ukazujú sa ako cesta ku rozšíreniu programových aktivít v MC/RC.
UMC so svojimi regionálnymi koordinátorkami organizovali kurzy:
- workshopy na vzájomné výmeny skúseností a osvedčených aktivít v centrách,
- školenia pre vedenie nových programov v MC/RC – cvičenie na fitloptách, telovýchovné
aktivity, a pod.
Na svojich regionálnych stretnutiach, rozoberali zástupkyne centier možnosti zvýšenia kvality
poskytovaných služieb, rozšírenie programovej náplne. Podstatou stretnutí na úrovni regiónu bolo
spoločné zdieľanie starostí a radostí pri vedení centier, nové nápady rozvinutia programov v MC/RC.
Materské centrá zvádzajú čoraz väčší konkurenčný boj s komerčnými produktmi určenými na
vzdelávanie rodičov, pričom cena týchto komerčných aktivít je mimoriadne vysoká. Práve preto
chceme vzdelávacie aktivity v materských centrách, ktoré sú členovia UMC zachovať na
nízkoprahovej úrovni v rovnakej kvalite sú naozaj nízkoprahové, aj napriek tomu, že čím má produkt
väčšiu reklamu a je drahší, tým ho ľudia považujú za kvalitnejší.
Vyškolených bolo 30 účastníčok.
6.5 Nivea BABY ambasádorky
V rámci spolupráce s Nivea BABY sme už po druhý raz zapojili do vzdelávania o starostlivosti
o pokožku malých detí naše ambasádorky materských a rodinných centier, ktoré urobili sériu
prednášok. Celkovo bolo rozdelených 750 € do 25 MC/RC.
Zoznam MC/RC
realizujúcich prednášky Nivea Baby v termíne
15.10.- 15.11. 2014
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P.č. Názov MC/RC
1. MC Baba klub

Mesto
Šamorín

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pezinok
Bratislava
Senica
Bratislava
Nová Baňa
Matúškovo
KOŠICE
Prešov
Zlaté Moravce
Prakovce
Trenčianske Teplice
Veľký Krtíš
Banská Bystrica
Žilina
Prievidza
Vranov nad Topľou
Malacky

CPR - PEZINOK
(MC MaMaTaTaJa)
RC Prešporkovo
MC Stonožkine slniečka
RC Dlháčik
MC Gašparko
RC Bambuľkovo
MC SMAJLÍK
ROC Emerka
MC MAMI - OÁZA
MC Harmonia
Rodinné centrum Ovečka
RC Hruštička
MC Hviezdička
MC Levik
MC Slniečko
MC Slniečko
MC Vánok

19. MC Muška
20. MC Mamina

Lozorno
Banská Bystrica

21.
22.
23.
24.
25.

Košice
Ruzomberok
Nováky
Hriňová
Bratislava

RC Stonožka
MC Nevedko
MC Nováčik
MC Mravček
RC Klbko

6.6 Pomáhame MC
Projekt si svojím pokračovaním získava stále miesto v komunite mamičiek i celých rodín. Jednoduchý
systém akcie „Každým nákupom pomáhate“ a prehľadný proces online hlasovania motivuje
materské centrá na Slovensku a ich priaznivcov zapojiť sa do akcie kedykoľvek, a poľahky tak prispieť
do rozpočtov spriaznených komunít. Víťazi iniciatívy – materské centrá, ktoré získajú najvyšší počet
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hlasov za obdobie 3 mesiacov získajú finančnú odmenu vo výške 1 000 eur na nákup športového
vybavenia.
Z 25 materských a rodinných centier získali najväčšiu podporu títo víťazi:
MC MaMaTaTaJa z Pezinka,
RC Prešporkovo z Bratislavy,
RC Dlháčik z Bratislavy,
RC Slniečko z Prievidze,
MC Stonožkine slniečka zo Senice,
MC Bambino z Popradu,
MC Smajlík z Košíc,
MC Nevedko z Ružomberka,
MC Mamioáza zo Zlatých Moraviec
MC Mostík z Banskej Bystrice.
Rozhodli o nich hlasujúci na stránkach projektu
www.pomahamemc.sk.
6.7 Grundtvig Learning Partnership - Public living
room - a safe learning space

Grundtvig Learning Partnership - Public living
room - a safe learning space
Grundtvig učiace partnerstvo – verejná obývačka
– bezpečné miesto na vzdelávanie
V roku 2014 v rámci projektu Grundtvig uskutočnilo 7 mobilít v rôznych európskych mestách, RK
a líderky z radov UMC mali možnosť cestovať a reprezentovať výstupy z našich debát spolu 19 žien.
Prebrali sme teda 7 tém, ktoré sú spracované v obežníkoch a tématických listoch. Obsahujú
všeobecný prehľad o téme a čiastkové vyjadrenia jednotlivých partnerov plus záverečné spoločné
zhrnutie.
1.
Mobilita v Ankare
Dátum: 28.- 30.1.2014
Účastníčky: Zuzana Macurová, Tatiana Bareán Žolnová
Téma: Vtváranie bezpečia v čase krízy/ Život meniace a ohrozujúce situácie.
Hlavné výstupy: Byť tolerantný, Zostať pokojný, Na nikoho netlačiť, ani sa nenechať tlačiť do ničoho,
Nebyť závistlivý, Nepodporovať klebety, Milovať chaos, Uvedomiť si, že všetky deti sú výnimočné pre
svojej mamy, Byť spontánny, Nebáť sa ničoho, Vrátiť sa späť. Každá krajina má aj v dnešnej dobe veľa
žien, ktoré trpia domácim násilím. V našej krajine je to každá piata žena, v Turecku dokonca každá
štvrtá žena
2.
Mobilita v Štutgarte
Dátum: 20.- 22.3.2014
Účastníčky: Danča Konečná, Jela Šiková - MC Klokanček, Nitra
Téma: Ranné rodičovstvo –Ide o obdobie maximálne 12 mesiacov od narodenia dieťaťa.
Hlavné výstupy: Boli rozobrané konkrétne postrehy. Účastníčky sa utvrdili v názore, že všetky matky,
či už zo Slovenka alebo Turecka svoje materské radosti aj starosti znášajú podobne. Skoro všade bol
nedostatok informácií o predpôrodnom období, potom problémy počas pôrodu, resp. hneď po
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pôrode s kojením, nedostatkom spánku, vyčerpanosti až po partnerské problémy, ktoré sa časom ale
vždy upravili.
3.
Mobilita vo Welse
Dátum: 8.4. - 11.4 2014
Účastníčky: Jana Briešková, Jana Sýkorová, Marcela Almanová
Téma: Kedy mám opustiť svoje dieťa
Hlavné výstupy: Rozvinutá široká diskusia o čase nástupu matiek do práce v jednotlivých krajinách
ako aj legislatívna pomoc matkám v Európe aj ich finančné zabezpečenie. Politika a sociálne istoty
štátov sa matkami a deťmi zaoberajú pramálo. Účastníčky prišli k zhode, že prípravy sú niekedy viac
potrebné pre matky ako pre deti. Počas pobytu nenavštívili žiadnu aktivitu v centre, ani sa
nezúčastnili žiadneho workshopu, čo bolo negatívum, pretože zážitkové formy vymieňania si
skúseností patria medzi najefektívnejšie.
3.
Hosťovanie mobility v Nižnej Dátum: 10. 5. - 13. 5. 2014
Účastníčky: Danča Konečná, Janka Tuhá, K. Scott, T. B. Žolnová, J. Sýkorová
Téma: Bezpečnosť v rodine
Hlavné výstupy:UMC hosťovala mobilitu počas MPM, pretože bolo dôležité túto jedinečnú kampaň
prezentovať ostatným partnerom v rámci Európy. Pre rodičov a v MC zvlášť, je zabezpečené
bezpečné prostredie pre rodinu: fyzicky (dom/byt, elektrina, prostredie), emocionálne (starostlivá
atmosféra, komunikácia, kultúra), duchovne (náboženstvo, rituály). Účastníčky sa zhodli, že
bezpečnosť v rodine je po fyzickej, emocionálnej aj sociálnej stránke dobrá. Ohrozenia nastávajú pri
používaní internetu a najmä sociálnych sietí. Sexuálna výchova je redukovaná najmä na Slovensku a v
Turecku z náboženských dôvodov.
4.
Mobilita v Mníchove
Dátum: 30.5. – 2.6.2014
Účastníčky: Monika Medveďová, Sylvia Orgoňová, Miriam Králiková
Téma: Čo znamená mať podpornú skupinu?
Hlavné výstupy:Na mobilite boli prítomné zástupkyne z Poľska, Rakúska, Holandska, Nemecka a
Slovenska. Podstatou mobility bolo poznávanie princípu na akom fungujú materské centrá v
Nemecku. Napriek drobným rozdielom účastníčky sa zhodli, že podporná skupina a práca v
materských centrách je oveľa viac ako len „šálka kávy“. Najdôležitejšie je v dnešnej uponáhľanej
dobe osobné stretnutie, kontakt, empatia, porozumenie. Materské centrá sú miesta, kde každý
nájdel to, čo práve potrebuje. A niekedy aj tá káva a desať minút oddychu, môžu byť tou najväčšou
pomocou a psycho – hygienou.
5.
Mobilita v Regensburgu
Dátum: 24. 10 – 27. 10. 2014
Účastníčky: Soňa Holíková, Miška Fedorová, T. B. Žolnová
Téma: Nástroje a metódy pre fungovanie bezpečnosti v našej skupine
Hlavné výstupy: V MC na Slovensku sa stretávajú ľudia s rozdielnymi kultúrnymi a sociokultúrnymi
koreňmi a tu spolu pracujú v rôznych oblastiach a na rôznych projektoch. Aby spolu dobre pracovali,
je veľmi dôležité aby sa rozoznali konflikty a nedorozumenia, ktoré treba vyriešiť aby v centre vládla
dobrá komunikácia a atmosféra pre dobré spolužitie a spoluprácu. Preto je potrebné nájsť pravé
nástroje a metódy na správnu komunikáciu v pohodovej, dôveryhodnej a bezpečnej atmosfére.
6.
Mobilita vo Varšave
Dátum: 20. 11 – 23. 11. 2014
Účastníčky: Andrea Dobošová, Zuzana Mydliarová – MC Nevedko Ružomberok
Téma: Systém zdravotnej starostlivosti (porovnáme systém zdravotnej starostlivosti, ktorý existuje v
partnerských krajinách, zameranie sa na reálne skúsenosti)
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7 PR aktivity a médiá
PhDr. Soňa Holíková
Komunikačné kanály UMC

Mailová konferencia: zapojené MC využívajú konferenciu v rámci svojich časových kapacít.
Stále sa však osvedčila ako najlepší informatívny kanál pre členov UMC. Správcom mailovej
konferencie je dobrovoľník Artur Kőnig.
Výhody mailovej konferencie:
dáva príležitosť každému MC sa vyjadriť aj počas roka k smerovaniu ÚMC, informovať sa
navzájom
je relatívne nízko nákladový
Nevýhody
- opakované, dlhoročné problémy ventilovania sa, osobných útokov a zaťažovanie
všetkých členov do problémov, ktoré nemajú ako vyriešiť.

Web stránka - webstránka UMC – spravovala T. Bareán Žolnová, S. Holíková
Pravidelné informovanie širokej verejnosti o činnosti UMC a jednotlivých MC/RC.

www.facebook.sk/uniamaterskychcentier - pravidelné informovanie širokej verejnosti
o činnosti UMC a jednotlivých MC – spravuje Soňa Holíková

www.facebok.sk/vstuptesdietatom- spravuje Soňa Holíková, Jana Sýkorová

www.facebook.sk/milapremamu- spravuje Soňa Holíková, Dana Valková,
Časopis „MATERSKÉ CENTRÁ“ – 4 vydania
Pravidelne ho pripravuje PhDr. Soňa Holíková a kolektív. Časopis slúži na informovanie širokej
verejnosti o činnosti Únie materských centier a jednotlivých materských a rodinných centier.
Prostredníctvom neho boli klienti centier informovaní o odborných témach, ktoré zaujímajú rodičov
či aktívnych občanov. Zadarmo je distribuovaný všetkým členom a sympatizantom, samosprávnym
krajom a univerzitným knižniciam. Je vhodným nástrojom na prezentovanie MC/RC a ÚMC pri
hľadaní finančných partnerov. Je tvorený dobrovoľníkmi, to znamená, že odborníci aj laickí redaktori
pracujú bez nároku na honorár. Vyšiel 4 krát ročne. Medzi hlavné témy vždy patrí Míľa pre mamu,
Vstúpte s dieťaťom, Akadémie praktického rodičovstva, Dobrovoľníctvo, Medzinárodný deň
materských centier, úspešné projekty a spolupráce.
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Experti prispeli článkami do pedagogickej, sociálnej, ekonomickej a právnej poradne. Boli
rozpracované napr. témy: neposlušné dieťa, neplnenie vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť
slobodnej matke, ženské kruhy, rodina a zosúladenie rodinného a pracovného života, a i.

MAMA a JA – 12 príspevkov k projektom UMC a MC
Každomesačná rubrika „Centráčik“ vďaka časopisu Mama a ja
Pomáha šíriť naše myšlienky a informujú mamy o našich aktivitách a pozvánkach.
Všetky Centráčiky nájdete tu:
http://www.materskecentra.sk/centracik/centracik_2011.html

DM DROGÉRIA market
V spolupráci s DM drogériou už tradične propagujeme
materské a rodinné centrá prostredníctvom kupónov
v knižkách rozdávaným rodičom s najmenšmi deťmi. Slúžia
ako pozvánka na voľný vstup do herne.

RODINNÉ PASY
Projekt FamilyNet vznikol ako projekt na podporu rodín s deťmi Bratislavského samosprávneho
kraja. V rámci tohto cezhraničného projektu je rodinám vydávaná karta Rodinný pas, ktorá ponúka
rodinám zľavy a výhody nielen v Bratislavskom samosprávnom kraji, ale aj u
partnerov projektu v Dolnom Rakúsku, Burgenlande a v Trnavskom
samosprávnom kraji.
V rámci podpory šírenia myšlienky bola spustená súťaž o najviac
zaregistrovaných rodín. Súťaž o
500 € vyhralo MC Budatko, Petržalka.

Prezentácie UMC na konferenciách
Konferencie

Aktuálne trendy v sociálnej práci, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Katedra sociálnej
práce, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Ústav sociální práce, B.Bystrica - S. Holíková

Konferencia “Bez násilia každý deň“ Prevencia násilia na ženách, Informačná kancelária
Európskeho parlamentu na Slovensku - UKF Nitra - Z. Macurová
 Profesia days, – prezentácia UMC v Bratislave a dobrovoľníctva S. Holíková

Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do
sociálneho systému, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica a Inštitút ekonomických vied
Ekonomickej fakulty UMB – 25.3.2014 (S. Holíková)

Podpora rodín: zosúladenie rodinného a pracovného života - Konferencia VUC
Bratislava - 7.10.2014 (S. Holíková)
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Stretnutie neziskových organizácií pracujúcich s deťmi, Brusel, Belgicko, Safer internet
forum (SIF) - 5.-7.11. 2014 (Z. Macurová)

Komunitná psychológia na Slovensku – Ústav aplikovanej psychológie Fakulta sociálnych a
ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave 1.12.2014 (S. Holíková)

Zasadnutia Rady/ Komory vlády pre MVO, Bratislava – 4xročne (S.Holíková)
Medializácia UMC MÍĽA PRE MAMU a Medzinárodný deň materských centier, Fokus – venovaný
rodine (Holíková), RTVS (Fudalyová, Bareán Žolnová) a advokácia pre všetky médiá.

6 Teambuildingové aktivity pre členov UMC
Vieme, že dobrovoľníctvo v centrách bez dostatočného povzbudenia a oddychu nie je možné
a skôr či neskôr budú líderky centier vyhorené, unavené a odchádzajú z MC. Preto sa v tomto roku
uskutočnilo prvé veľké stretnutie rodín z členských MC/RC.

Tento rok sme po prvýkrát zorganizovali víkendový pobyt pre členov. Finančne sme zastrešili
organizátorku, Mgr. Janu Sýkorovú, ale všetky ostatné náklady boli na pleciach účastníkov. Napriek
tomu boli ľudia nadšení, stretnutie nás naplnilo pozitívnou energiou a plánujeme v roku 2015
celotýždňový pobyt.
Bojnice, Hlboké – september 2014
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ÚMC počas roka 2014 naplnila svoje ciele a vďaka finančnej podpore z Švajčiarsko-slovenskej
spolupráce, Nadácie pre deti Slovenska/Hodina deťom, Bratislavského samosprávneho kraja,
zabezpečila vzájomné stretávanie sa materských a rodinných centier prostredníctvom regionálnych
stretnutí a zabezpečila množstvo školení a tréningov pre ženy-matky z MC/RC z celého Slovenska.
Valné zhromaždenie je nielen povinnosť, ale aj príležitosť poďakovať za všetku námahu vám
koordinátorkám/štatutárnym zástupkyniam/aktívnym členkám materských centier, ktoré sa po celý
rok staráte o svojich členov. Preto si vyhradzujeme čas aj na rozprávanie, zasmiatie aj potlesk.

Za podporu ĎAKUJEME aj všetkým ostatným podporovateľom, dobrovoľníkom
a darcom 2 % z daní.
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Hospodárenie

Náklady, výnosy, hospodársky výsledok - rok 2014
Náklady

za rok
účet

popis

spolu ÚMC

z toho
daňové

projekty

nedaňové

dary

blokový
grant

BSK

členské

grundtvig

hodina
deťom

2
percená

zbierka

501

spotreba
materiálu

8 255,24

2 831,84

5 423,40

977,65

334,74

0,00

1 286,10

24,63

0,00

805,35

1 994,93

512

cestovné

12 030,14

382,89

11 647,25

52,68

1 261,53

0,00

2 149,31

7 019,64

0,00

1 164,09

0,00

513

náklady na
reprezentačné

641,23

0,00

641,23

185,03

142,84

0,00

0,00

170,00

143,36

0,00

0,00

518

ostatné služby

32 374,94

11 268,64

21 106,30

4 256,92

4 071,36

2 000,00

1 910,59

1 561,96

2 510,00

5 912,75

919,00

521

mzdové
náklady

48 438,25

2 850,17

45 588,08

0,00

40 884,11

0,00

0,00

4 103,97

600,00

0,00

0,00

524

zákonné soc.
poistenie

17 050,00

1 214,50

15 835,50

0,00

14 390,97

0,00

0,00

1 259,91

0,00

184,62

0,00

527

zákonné soc.
náklady

265,24

0,00

265,24

265,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

538

ostatné dane a
poplatky

141,22

0,00

141,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,22

0,00

542

ostatné pokuty
a penále

7,57

0,00

7,57

7,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,40

0,00

59,40

59,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301,48

0,00

301,48

36,01

82,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183,47

0,00

119 564,71

18 548,04

101 016,67

5 840,50

61 167,55

2 000,00

5 346,00

14 140,11

3 253,36

8 391,50

2 913,93

546
549
náklady

dary
ostatné
náklady
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602

tržby z predaja
služieb

24 940,86

16 940,86

8 000,00

1 883,24

6 116,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

604

tržby z predaja
tovaru

2 017,98

2 017,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

644

úroky

60,12

60,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

662

prijaté
príspevky

74 440,90

0,00

74 440,90

0,00

55 050,79

2 000,00

0,00

14 140,11

3 250,00

0,00

0,00

663

ostatné
príspevky

1 680,00

0,00

1 680,00

1 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

664

prijaté členské
príspevky

5 346,00

0,00

5 346,00

0,00

0,00

0,00

5 346,00

0,00

0,00

0,00

0,00

665

prísp. z podielu
zapl.dane

8 391,50

0,00

8 391,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 391,50

0,00

667

prijaté prísp. zo
zbierok

2 986,56

0,00

2 986,57

32,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 953,93

119 863,92

19 018,96

100 844,97

3 595,88

61 167,55

2 000,00

5 346,00

14 140,11

3 250,00

8 391,50

2 953,93

299,21

470,92

-171,70

-2 244,62

0,00

0,00

0,00

0,00

-3,36

0,00

40,00

výnosy

hospodársky výsledok

