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Rok 2006 v materských centrách –
	rok vytvárania „tretieho priestoru“
„Väčšina tých najcennejších znalostí a skúseností, ktoré používame v bežnom
súkromnom, pracovnom i občianskom živote, získavame prostredníctvom
neformálneho vzdelávania. Je potreba oceniť, uznať a certifikovať proces vzdelávania
v neformálnych zariadeniach. Je potrebné uznať grassroots skupiny ako expertov a
rovnocenných partnerov. Prinášajú skutočnú životnú skúsenosť a vedomosti, ktoré často
chýbajú pri vytváraní politík.“
Aj takéto myšlienky sprevádzali medzinárodnú konferenciu v novembri 2006
v rámci kampane „Ako chceme vychovávať naše deti“. Vystihujú obrovský potenciál
otvorených komunít, ktoré žijú zo vzájomného učenia a nadšenia meniť svet
k lepšiemu. Je základnou filozofiou projektu posilňovania siete MC na Slovensku
„Vzájomné učenie prináša prospech celku“ , podporeného holandskou nadáciou
Bernarda van Leera, havným donorom Únie materských centier.
Medzinárodná konferencia o výchove bola v roku 2006 len jedným zo série
úspechov Únie materských centier. Konferencia nadviazala na intenzívne diskusie
v materských centrách na tému vízií a cieľov vo výchove, o vplyve MC na rozvoj
osobnosti dieťaťa a rodičovských zručností. Rok 2006 bol výnimočný i tradičnou
kočíkovou míľou, oslavou Dňa matiek „Pohni kočíkom pohneš svetom“, ktorá mala
v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi medzinárodný rozmer. Na advokačnom
poli bola Únia materských centier spoluautorom sociologickej štúdie „Ženy na trhu
(práce a života)“, pripravovala koncept „Rodičovskej novely“ Zákonníka práce a
aktívne sa podieľala na zachovaní asignácie 2% dane právnických a fyzických osôb.
Na druhej strane ÚMC v roku 2006 prežívala aj náročné obdobie hľadania novej
cesty k efektívnejšiemu riadeniu a vedeniu organizácie, zápasila s nedostatkami
v personálnych otázkach a zostavovala svoj etický kódex s väčším dôrazom na
transparentnosť a predchádzanie konfliktu záujmov. Prijala Model materského centra,
ktorý sa stal významným súborom kritérií pri vzniku a existencii siete materských
centier na Slovensku.
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Materské centrá v súčasnosti ponúkajú bohatý svet podnetov, vzorov, inšpirácií,
ľudskej blízkosti a komunikácie dospelých i detí. Je to veľká - malá škola života, ktorú
pre seba i pre svoje deti len ťažko nasimulujeme doma. Vzájomné učenie materských
centier charakterizujú dve úrovne - jednou je komunitný život, druhou učenie a
spolupráca materských centier medzi sebou.
Na úrovni komunitného života sú materské centrá jedinou inštitúciou, ktorá
zastrešuje matku (rodiča) a dieťa spoločne. Zároveň výrazne ovplyvňujú ich správanie,
mamy môžu prijímať iné vzorce správania od druhých žien a rovnako ich deti. Ako
sa mení matka, mení sa aj dieťa a naopak. Sú vzorkou neskoršej životnej reality, ktorú
dieťa môže absolvovať podstatne skôr, v období kedy je najvnímavejšie, a to v tesnej
blízkosti svojej mamy. Môže byť konfrontované, ale zároveň sa cítiť bezpečne.
Otvorenosť, spolupráca, výmena skúseností a nápadov, priateľstvo sú druhou
úrovňou vzájomného učenia. Sú to hodnoty, ktoré udržujú našu sieť živou aj
napriek existenčným ťažkostiam. Táto sila, ktorá dokáže zázraky, je cenným a veľmi
vzácnym kapitálom našej súčasnosti a sme na to právom hrdé. Sieť MC je o veľkej
rôznorodosti, ktorú charakterizuje rozdielne vnímanie sveta, vízie, ciele ale rovnaké
poslanie. A sila jeho myšlienky zjednocuje, vytvára prostredie pre porozumenie, pre
vôľu počúvať a učiť sa od seba navzájom.
Je to naša vyššia dimenzia, „tretí priestor“, ktorý je najväčším bohatstvom siete
materských centier nielen na Slovensku, ale aj na celom svete.

RNDr. Eva Fiedlerová,
Predsedníčka Správnej rady Únie materských centier

Ročná správa 2006
OZ Únia materských centier

Godrova 6, 811 03 Bratislava, www.materskecentra.sk



Ľudia v Únii materských centier
Rok 2006 bol v oblasti personálnej veľmi pestrý.
Najväčšie zmeny sa udiali v bratislavsko- trnavskom regióne, kde sa v januári stala
regionálnou koordinátorkou Eva Poláková z MC Klbko. Po dvoch mesiacoch ju
nahradila Elena Kolinková z MC Lampášik, ktorá región viedla do konca novembra.
Posledný mesiac v roku prebrala zastupovanie Daniela Lihotská.
Žilinsko- trenčiansky región prebrala od marca na zastupovanie za Katku Griffin, ktorá
odišla na materskú dovolenku, členka Správnej rady ÚMC Oľga Koreňovská.
Na postoch ďalších regionálnych koordinátoriek v nitriansko – bystrickom regióne
(Katka Žarnovičanová) a prešovsko - košickom regióne (Monika Čopáková) nedošlo
k výmenám.
V Správnej rade ÚMC prišlo tiež k jednej personálnej výmene – v marci namiesto
odchádzajúcej Eve Pavlíkovej nastúpila Ada Koštiaľová – Roštárová z MC Slniečko
centrum Brezno. Počas celého roku pokračovala kryštalizácia zamerania jednotlivých
členiek správnej rady na oblasti, ktoré sú im blízke a ktorým sa výkonne venujú:
Martina Adamkovičová – projektový manažment a kampaň Láskavo do života, Danka
Bednárová – spolupráca so samosprávami a so ZMOS, Eva Fiedlerová – kampaň
Ako chceme vychovávať naše deti, Radka Kutarňová a Slávka Kvasnicová – kampaň
Vstúpte s dieťaťom, Oľga Koreňovská – spolupráca na VUC, Aďa Roštárová – kampaň
Láskavo do života.
Počet a obsadenie interných zamestnaneckých postov sa počas roku nemenil – mali
sme dve zamestnankyne na plný úväzok: Elena Bakošová ako sieťová koordinátorka
a Saskia Repčíková ako koordinátorka PR aktivít.
Externe pracoval aj ekonomický tím: Veneta Macková (ekonómka a účtovníčka ÚMC),
Eva Ďurišinová a Nika Šúchalová (zvlášť pre projekt Equal).
V ďalších externých spolupracovníkoch Artur König vystriedal web-administrátora
Gabriela Pavlíka.
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Štruktúra Únie materských centier
Štatutárne zástupkyne:
RNDr. Eva Fiedlerová, predsedníčka Správnej rady ÚMC, MC Bambino Poprad
Miloslava Kvasnicová, podpredsedníčka Správnej rady ÚMC, MC Včielka Považská Bystrica
Členky Správnej rady ÚMC:
Martina Adamkovičová, MC Mymamy Prešov
Oľga Koreňovská, MC Vševedko Ružomberok
Daniela Bednárová, MC Danka a Janka Lipany
Radka Kutarňová, Martinské rodinné centrum Martin
Andrea Koštiaľová, Slniečko – centrum Brezno
Kontrolná komisia:
Zuzana Cíbiková, MC Senecké Slniečko Senec
Elena Kašiaková, MC Kubko Detva
Národná sieťová koordinátorka:
Elena Bakošová
Regionálne koordinátorky:
Monika Čopáková, Košicko – prešovský región
Katarína Žarnovičanová, Nitriansko – banskobystrický región
Oľga Koreňovská, Trenčiansko – žilinský región
Daniela Lihotská, Bratislavsko – trnavský región
Koordinátorka PR aktivít
Saskia Repčíková
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Vývoj siete materských centier v roku 2006
Koncom roka 2006 mala Únia materských centier 64 členských a 21 čakateľských
materských centier.
Za rok 2006 pribudlo do siete 16 členských MC a vzniklo ďalších 18 iniciatív. Za
predpokladu, že okolo každého materského centra sa tvorí komunita približne 100
rodín, t.j. zhruba 400 ľudí; môžeme predpokladať, že dosah činnosti materských
centier sa dotkne okolo 25 600 obyvateľov Slovenska.

Vývoj v Bratislavsko - trnavskom regióne v roku 2006
Regionálna koordinátorka: Elena Kolínková, MC Lampášik
(do 30. 11. 2006)

• K 31.12. 2006 bolo v regióne 21 členských centier, z toho 16 v BA kraji
a 5 v trnavskom kraji, 5 čakateľských MC a 3 iniciatívy.
• Členstvo zaniklo 1 MC Lampášik v Skalici.
• V priebehu roku oslovilo regionálnu koordinátorku 6 žien z rôznych miest z regiónu
s iniciatívou založiť nové MC. Šesť MC bolo prijatých za členov ÚMC.
• V priebehu roka sa uskutočnili 3 regionálne stretnutia a to v MC Hojdana, v MC
Bublinka a v MC Prešporkovo.
• Členské MC v roku 2006 (21MC) možno rozdeliť na 4 skupiny
- stabilizované MC s rozbehnutou aktívnou činnosťou
................. 18 MC
- MC v „krízovom režime“ (personálna kríza, nižšia návštevnosť ....... 1 MC
- reálne nefungujúce MC – prekonávajúce závažné problémy (prišli o priestory,
došlo k úplnej výmene ľudí)		
.............................................. 1 MC
- rozbiehajúce sa nové MC
.............................................. 1 MC
• MC v rámci regiónu
- vytvorili pracovný tím na lobbing na VÚC na úrovni BA. O dotáciu žiadalo 8 MC
z regiónu. Jednotlivé MC dostali na svoju činnosť 5000 Sk.
- navzájom sa navštevovali a hosťovali so svojimi divadelnými predstaveniami po
MC v regióne
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• Vývojové trendy v regióne:
- MC sa snažia zabezpečovať svoju udržateľnosť profesionalizáciou svojich líderiek,
aby po uplynutí ich materskej dovolenky nebola ohrozená existencia MC.
- V niektorých MC nastáva prirodzená výmena líderiek, pri odchode pôvodných do
pracovného pomeru alebo pri odchode na ďalšiu MD (no MC sa ťažko dlhodobo
udržiava len na báze dobrovoľnosti ).
- MC, ktoré sa stanú členmi ÚMC dokážu v porovnaní s MC - nečlenmi vo väčšej
miere udržať aspoň minimálny chod MC aj po odchode žien do práce, či na MD.

Vývoj v Nitriansko - banskobystrickom regióne v roku 2006
Regionálna koordinátorka: Katarína Žarnovičanová,
MC Mami-oáza Zlaté Moravce

• K 31.12.2006 bolo v regióne 16 členských centier (nárast o14,3% oproti roku
2005), z toho 9 v BB kraji a 7 v nitrianskom kraji a 3 čakateľské MC.
• Členstvo v ÚMC zaniklo jednému MC.
• V priebehu roku oslovilo regionálnu koordinátorku 7 žien z rôznych miest z regiónu
s iniciatívou založiť nové MC, z toho 4 iniciatívam sa MC podarilo založiť.
• V priebehu roka sa uskutočnili 3 regionálne stretnutia s priemernou účasťou 88 %
MC z regiónu a priemernou návštevnosťou 19 žien.
• Členské MC v roku 2006 (16 MC) možno rozdeliť na 4 skupiny
- stabilizované MC s rozbehnutou aktívnou činnosťou
................. 10 MC
- MC v „krízovom režime“ (personálna kríza, nižšia návštevnosť) ........ 3 MC
- reálne nefungujúce MC – prekonávajúce závažné problémy (prišli o priestory,
došlo k úplnej výmene ľudí)		
.............................................. 2 MC
- rozbiehajúce sa nové MC
.............................................. 1 MC
• MC v rámci regiónu
- vytvorili 2 pracovné tímy na lobbying na VÚC na úrovni krajov NR a BB
- navzájom sa navštevovali a hosťovali so svojimi divadelnými predstaveniami po
MC v regióne
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• Vývojové trendy v regióne:
- 56% MC sa snaží zabezpečovať svoju udržateľnosť profesionalizáciou svojich
líderiek, aby po uplynutí ich materskej dovolenky nebola ohrozená existencia MC
- MC, v ktorých sa líderky neprofesionalizujú sa dostávajú do problémov po ich
návrate do pôvodného pracovného pomeru alebo pri odchode na ďalšiu MD.
MC, ktoré sa stanú členmi ÚMC dokážu v porovnaní s MC - nečlenmi vo väčšej
miere udržať aspoň minimálny chod MC aj po odchode žien do práce, či na MD
- MC sa stále viac stávajú zamestnávateľmi a „objektami“ partnerstiev pre rôzne
projekty
- Výraznou formou udržateľnosti MC v regióne sú projekty v spolupráci s ÚPSVaR na
vykonávanie aktivačných činností v MC (75% MC v regióne)

Vývoj v Žilinsko - trenčianskom regióne v roku 2006
Regionálna koordinátorka: Oľga Koreňovská,
MC Vševedko Ružomberok

Do konca roka 2006 máme v tomto regióne 13 členských a 8 čakateľských
materských centier. 20% nárast čakateľov a 18% nárast členov spôsobila vyššia
informovanosť verejnosti o materských centrách a poskytovanie komplexnejších
regionálnych supervízií členom ÚMC.
Čo sa v regióne už podarilo ?
Podarilo sa nám všetkým prežiť, udržať ľudské zdroje a pracovať efektívne z mála,
ktoré centrá majú. Granty a krátkodobé sponzorské dotácie nám pomáhajú financovať
komunitné, vzdelávacie a poradenské programy. Ich úroveň a obtiažnosť rozdeľuje
naše centrá na dve skupiny: inštitucionálne a neformálne.
Inštitucionálne materské centrá dokážu dočasne zastabilizovať svoju činnosť,
užívať prenajaté priestory, zostaviť pravidelné programové aktivity a vytvárať
krátkodobé pracovné miesta svojim líderkám. Manažment a profesionalizácia týchto
centier je veľmi dobrá. Dosahuje úroveň malých sociálnych firiem, ktoré zamestnávajú
okolo dvoch zamestnancov a koordinujú činnosť niekoľkých desiatok dobrovoľníkov.
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Centrá využívajú a administrujú nástroje APTP UPSVaR, ktoré finančne vykrývajú
väčšinu nákladov. Momentálne ich počet ovplyvňuje aj realizácia projektu ÚMC Equal a odhaduje sa na 5 členských MC
Neformálne centrá majú charakter dobrovoľníckej práce mamičiek - ťahúňov, ktoré
predávajú svoje nadšenie, myšlienku materského centra neformálnym skupinovým
zdieľaním. Aktivity takýchto centier tiež vyžadujú dlhodobý prenájom, ktorý však nie
je možné prevádzkovo zastabilizovať. Činnosti mamičiek sú krátkodobé, nárazové
a nevytvárajú takú rozsiahlu administráciu ako u inštitucionálnych MC. V regióne
Žilinsko - Trenčianskeho kraja máme k 31.12.2006 takéto tri členské a 5 čakateľských
centier.
Ostatné Materské centrá balancujú počas roka medzi veľkými personálnymi,
prevádzkovými a programovými problémami, ktoré vždy ovplyvňuje finančné
zázemie a schopnosť svojpomoci skupiny.
• Naše skúsenosti :
- so samosprávou: v každom meste o nás vedia, máme prehľad o možnostiach
spolupráce s MESTOM a VUC. Vieme sa orientovať vo finančných dotáciách
z verejných zdrojov
- so súkromným sektorom: spolupráca sa zhoršila kvôli zmene zákona o
sponzorských daroch
- s médiami: stali sme sa zaujímavými partnermi pre regionálne médiá
- dobrovoľníctvo: vo väčšine centier sú dobrovoľníkmi sále tie isté ženy, prípadne
celé rodiny. Inde sa vďaka koordinácii študentov vydarili aktivity ako je napríklad
Unicef, GWR a pod.
Sú však aj centrá, kde prichádzajú o aktívne členky, ktoré majú nutkanie spoplatniť
svoje vedomosti a služby a princíp bezplatnej svojpomoci prestáva fungovať.
Dochádza tak k platenej dobrovoľníckej práci, ktorá je síce ohodnotená, ale pod
úroveň priemerných trhových cien práce. Financovanie prebieha z vlastných zdrojov
zo samofinancujúcich aktivít centier.
Hlavným problémom sú korunky, organizácia práce do fungujúceho tímu plného
schopných, angažovaných, inteligentných a vtipných „spoluhráčov“.
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Vývoj v Košicko - prešovskom regióne v roku 2006
Regionálna koordinátorka: Monika Čopáková,
MC Naše slniečka Humenné

K 31.12.2006 bolo v regióne 12 členských centier, (oproti roku 2005 je to nárast
o 33%) z toho 9 v Prešovskom kraji a 3 v Košickom kraji, 4 čakateľské MC, ktoré
nespĺňali model ÚMC. Žiadne MC nezaniklo.
- Členstvo v ÚMC nezaniklo žiadnemu MC.
- V priebehu roku oslovilo regionálnu koordinátorku 5 žien z rôznych miest z
regiónu s iniciatívou založiť nové MC, z toho 3 iniciatívam sa MC podarilo založiť.
• V priebehu roka sa uskutočnili 4 regionálne stretnutia s priemernou účasťou
92 % MC
• Členské MC k 31.12. 2006 (12 MC) možno rozdeliť na 2 skupiny
- stabilizované MC s rozbehnutou aktívnou činnosťou
...................... 10 MC
- MC v „krízovom režime“(personálna kríza, nižšia návštevnosť) .......... 2 MC
• MC v rámci regiónu
2 MC realizovali spoločný projekt z FSR
3 MC sa zapojilo do lobby tímu na VUC
11 MC sa zapojilo do realizácie podujatia „Pohni kočíkom, pohneš svetom“,
v rámci kampane „Dovoľte nám vstúpiť s dieťaťom“
1 MC navštevovalo a hosťovalo so svojimi divadelnými predstaveniami po MC
v regióne
3 MC si navzájom ponúkali výrobky z tvorivých dielní
Vývojové trendy v regióne:
• 4 MC sa podarilo vybudovať za podpory nadácií a samospráv detské ihriská
• 9 MC využívalo aktívnu politiku trhu práce na zamestnávanie a adaptáciu dlhodobo
nezamestnaných a znevýhodnených občanov
• 5 MC aktívne fungovalo vďaka podpore projektov z ESF
• 1 MC je stabilizované za podpory samosprávy
• 2 MC fungovali len na báze dobrovoľníctva ( tu dochádzalo k vyhoretiu a odchodu
aktívnej líderky )
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KAMPANE ÚNIE MATERSKÝCH CENTIER
V ROKU 2006
Kampaň

„Pohni kočíkom, pohneš svetom“

Guinnessov svetový rekord v počte ľudí, súčasne tlačiacich kočíky
na vzdialenosť jednej míle
Cieľom tohto podujatia je pritiahnuť pozornosť verejnosti na skutočné i pomyselné
bariéry, ktoré prekonávajú rodičia s malými deťmi. Zároveň je oslavou materstva a
rodičovstva a medzinárodnou oslavou Dňa matiek.
Ako každoročne, tak i tento rok, sme pripravili tradično-netradičnú oslavu Dňa matiek.
Po tri roky (2002 - Iuventa, 2004, 2005 – Národné tenisové centrum) sme zorganizovali benefičné koncerty s bohatým kultúrnym programom, ktoré zaznamenali veľký
záujem nielen divákov, ale aj médií. Posledné dva roky súčasťou podujatí bol i pokus
o zápis do Guinnessovej knihy rekordov (ďalej GWR) v kategórii „Najväčší počet ľudí
tlačiacich kočíky na trase 1 míle“, ktorý mal úspešnú premiéru v roku 2002 (108 kočíkov) a ešte úspešnejšiu reprízu v máji 2005, kedy trať absolvovalo 296 kočíkov.
Tento nápad sa zapáčil i našim partnerom z medzinárodnej
siete materských centier mine ( www.mine.cc ) a tak sme sa rozhodli v roku 2006 zorganizovať medzinárodný pokus o vytvorenie GWR so sloganom: „Pohni kočíkom, pohneš svetom“, ktorý
koordinovala Únia materských centier. Pokus o GWR spolu so
sprievodnými podujatiami (kult. program, hry, súťaže pre deti)
sa konal v predvečer sviatku mamičiek, v sobotu, 13.mája
2006 na 3 miestach na Slovensku (v Bratislave, Banskej Bystrici a Humennom) a súčasne v ďalších 6 krajinách Európy (Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Bosna).
Spolu v 18 mestách tlačilo kočíky 2015 kočíkov.
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Kampaň

„Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom“
Cieľom kampane je prispieť k vytváraniu spoločnosti priateľskej
k deťom a rodinám v čo najširšom ponímaní, aby zohľadňovanie ich
potrieb bolo súčasťou a samozrejmosťou spoločenského a podnikateľského myslenia na Slovensku.
Kampaň má na web stránke ÚMC vytvorený samostatný priestor, kde
sú k dispozícii podrobné informácie, diskusie, články, kritériá, aktuálny zoznam ocenených zariadení, fotogaléria atď.
V súčasnosti má dve samostatné iniciatívy, podľa oblasti ich zamerania:
1. Zariadenia priateľské k deťom a rodinám
2. Samospráva priateľská k rodinám
Projekt Zariadenia priateľské k deťom a rodinám 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. Únia materských centier oceňuje tých, ktorí umožňujú rodičom na materskej dovolenke prežiť toto obdobie plnohodnotne a bez obmedzení. Počas existencie
projektu sme vytvorili funkčný systém vyhľadávania, oceňovania a kontroly zariadení. Za tri roky sme tak morálne ocenili a fyzicky označili 58 zariadení (stravovacie,
ubytovacie zariadenia, obchody všeobecne a obchody s potravinami).
Cieľom projektu Samospráva priateľská k rodinám je spolupráca so samosprávami v oblasti prorodinných stratégií a politík a motivácia k ich realizácii. Aktívna účasť ÚMC v celom projekte má zvýšiť dôveryhodnosť materských centier, zlepšiť
ich pozíciu na úrovni samospráv ako partnera, zlepšiť prístup k lokálnym zdrojom a
posilniť význam prevenčných aktivít materských centier.
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Kampaň

„Láskavo

do života“

Hlavným cieľom kampane je podnecovať verejnú diskusiu o podmienkach, za akých
mamy na Slovensku privádzajú deti na svet, poukazovať na nedostatky v oblasti
pôrodníctva a podpory dojčenia, navrhovať možnosti skvalitnenia zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa, šíriť osvetu o odporúčaniach WHO, iniciatívach BFH a
MFH.
Realizované aktivity v rámci kampane:
• Vytvorenie koordinačného tímu – 17 členov.
• Príprava kódexu láskavého pôrodu.
• Kreovanie a posilňovanie partnerstiev – so zástupcami gynekológov-pôrodníkov,
pôrodných asistentiek, dúl a laktačných poradkýň, s OZ Mamila, Laktační ligou, SV
pre UNICEF.
• Realizácia petície.
• Návrh loga kampane.
• Participácia na Svetovom týždni úcty ku pôrodu, Európskom týždni dojčenia ETD
- na ETD sa materské centrá podieľajú dva roky.
• Účasť na konferenciách pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou.
• V časopise ÚMC boli uverejnené články ku kampani.
• Príprava knihy „Mamy radia mamám“.
• Získanie priestoru pre publicitu v prenatal boxoch a klinik boxoch – materské centrá, ktoré robia prípravu na pôrod alebo vedú podporné skupiny dojčiacich matiek,
majú boxy k dispozícii a vkladajú do nich informácie o svojom MC.
• Realizácia príprav na materstvo a rodičovstvo v jednotlivých MC a podporných
skupín dojčenia.
• Realizácia školení laktačných poradkýň na jeseň 2006, vyškolených bolo 28
dobrovoľníčok pod odbornou garanciou MUDr. Mydlilovej, Dr. Klimovej a MUDr.
Paulú z Laktační ligy v ČR.
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Medzinárodná kampaň v spolupráci s mine

„Ako chceme vychovávať naše deti“
Misia projektu:

- nadnárodná: porozumenie a mier medzi rôznymi politickými a náboženskými kultúrami
cestou výchovy
- národné: celospoločenská diskusia na tému výchovy a starostlivosti o deti v súčasnom
modernom živote

Dlhodobý cieľ:

Rozpoznanie a akceptácia MC ako prirodzených „univerzít rodičovstva“ v systéme prevencie a rodičovskej svojpomoci.

Parciálne ciele:
-

zviditeľniť praktické skúsenosti rodičov (prienik medzi akademickým a praktickým svetom)
posilnenie rodičovských zručností
zosúladenie tradičných hodnôt s požiadavkami súčasného moderného života
advokačné aktivity (spoločnosť priateľská k rodinám a deťom)
východiská pre zosúlaďovanie práce a rodiny

-

Čo považujete za dobrú výchovu detí
V akom zmysle sú materské centrá špecifickým prostredím na výchovu detí
Ako zahrnúť otcov do rodičovstva
Ako sa učíme vychovávať deti
Rodičovský receptár
Škôlky a školy
Podmienky podporujúce a brzdiace výchovu detí

Metodológia: diskusie v materských centrách na základe dotazníkov na rôzne témy:

Priebeh kampane v číslach:

Do kampane sa zapojilo 26 materských centier zo siete, ktoré zorganizovali viac ako 100
diskusií, na ktorých sa zúčastnilo 480 dospelých a 369 detí; (pozn.vo svete to bolo viac
ako 30 tisíc účastníkov diskusií zo 17 krajín sveta)

Kampaň vyvrcholila medzinárodnou konferenciou

na rovnomennú tému: „Ako chceme vychovávať naše deti“, ktorá sa konala
17. - 19. 11.2006 v hoteli Barónka za účasti vyše 170 účastníkov z 24 krajín sveta.
Konferencia bola medzníkom v kampani, zosumarizovala výstupy z diskusií jednotlivých
krajín, pomenovala spoločné východiská pre pokračovanie kampane a ďalších spoločných
akcií, ku ktorým sa účastníci zaviazali podpisom Akčnej platformy.
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PROJEKTY ÚNIE MATERSKÝCH CENTIER
V ROKU 2006
Vzájomné učenie prináša prospech celku

Úniu materských centier a ciele, ktoré je realistické uskutočniť v nasledujúcich troch
rokoch trvania projektu podporila Nadácia Bernarda van Leera, Holandsko.
Našou víziou je, aby sa v priebehu troch rokov ÚMC stala efektívnou, funkčnou sieťou, všeobecne známou a dôveryhodnou organizáciou, ktorá bude v súlade so svojím
poslaním obhajovať záujmy matiek, detí a rodín.
Očakávame, že na konci 3 ročného obdobia nastane:
1. smerom dovnútra
• zlepšenie komunikácie na úrovni ÚMC - MC a opačne
• lepšia spolupráca a poznateľnosť jednotlivých centier navzájom
• vyššia aktivita jednotlivých centier pri napĺňaní misie ÚMC
• väčšie nasadenie a postupná profesionalizácia jednotlivých aktérov
2. smerom navonok
• aktívne ovplyvňovanie diania v spoločnosti súvisiaceho s misiou ÚMC
• dobre vybudovaný kredit
• dobrá spolupráca so samosprávami na úrovni lokálnych MC
• rozvoj partnerstiev s NGO a inými organizáciami
• rozvoj nadnárodnej spolupráce
• diverzifikované zdroje príjmov pre MC i ÚMC
3. rozvoj nadstavbových aktivít, súvisiacich s hodnotami, poslaním a misiou:
Byť dobrým rodičom je umenie, ktorému sa neučí v žiadnych školách. Materské
centrá majú veľký potenciál stať sa školami rodičovstva, ktoré stojí na viac praktických princípoch a skúsenostiach, než na teórii. Našou víziou je nasmerovať tento
vývoj tak, aby sa MC stali uznávanou inštitúciou v celom systéme výchove a vzdelávania na Slovensku.
Naplnenie tejto vízie chceme realizovať prostredníctvom nasledovných cieľov:
Ciele projektu:
1. Posilnenie siete dovnútra
2. Budovanie PR siete a obhajoba záujmov smerom navonok
3. Podnietenie diskusie o výchove a rozvoji detí
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Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac…
- materské centrá pri presadzovaní princípu rovnosti
príležitosti na trhu práce.
Projekt je podporený Európskym sociálnym fondom, iniciatívou EQUAL
„Tak ako rodina, výchova detí a domácnosť potrebujú mužský princíp, tak i trh
práce a rozhodovacie procesy potrebujú princíp ženský. Keď nie je medzi týmito
princípmi primeraná rovnováha, spoločnosť nie je zdravá a dopúšťa sa vážnych,
niekedy až osudných omylov…“
Projekt bol vytvorený rozvojovým partnerstvom Veneta, ktoré zastupuje, okrem Únie
materských centier (spolu s 12 členskými materskými centrami), Inštitút pre verejné
otázky a Akadémia vzdelávania. Projekt je realizovaný na dvoch úrovniach:
1. Na úrovni individuálnej podpory žien v materských centrách,
ktorá zahŕňa vzdelávanie, možnosť sebarealizácie, prístup k informáciám, tvorivé
dielne, zriaďovanie kioskov trhu práce, referencie pre zamestnávateľov… Jej súčasťou je i edukačný program s cieľom zamerať výchovu detí v rodinách k akceptovaniu rozdielov medzi ľuďmi, k vnímaniu rozdielov ako výhody, ako nástroja k vyššej
kreativite.
2. Na úrovni spoločenskej, ktorej cieľom je:
• iniciovať diskusiu o postavení a situácii žien - matiek na trhu práce
• participovať na úrovni legislatívnych mechanizmov, ktoré by posilňovali princíp
rovnosti v prístupe k práci, pracovným pozíciám a odmeňovaniu žien
• vytvárať citlivú klímu pre spomínané zmeny na strane zamestnávateľov a prorodinnú kultúru vo firmách prostredníctvom senzibilizačných PR aktivít
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Dopadová štúdia o materských centrách v spoločnosti
Programový dokument: IS EQUAL
Názov priority: Znižovanie rozdielov medzi pohlaviami a
podporovanie pracovnej desegregácie
Opatrenie: 4.1. Rodový výskum, rodový audit, rodová
senzibilizácia ako prostriedky dosiahnutia rovnosti žien a mužov
na trhu práce.
Kód projektu ITMS: 15140100007

„Práca a život v materskom centre ma zmenili...“ – často sa v MC stretávame s touto
reakciou. Určite by sa v podobnom význame vyjadrili aj deti, keby toho boli schopné.
Podľa našich doterajších pozorovaní a reakcií niektorých pedagógov z predškolských
zariadení je zrejmé, že deti „odchované“ materským centrom v porovnaní s inými rovesníkmi sú „iné“, tak ako ich mamy. Obidve skupiny sú ako keby solidárnejšie, empatickejšie, komunikačne zručnejšie a úspešnejšie v ďalšom živote... Je to náhoda alebo
vytúžená fikcia? Podarí sa dopadovej štúdii tieto skutočnosti dokázať?
Spomínaná dopadová štúdia môže nadobudnúť pre materské centrá strategický význam. Môže sa stať cenným dôkazovým materiálom opodstatnenosti MC ako chýbajúceho článku v systéme rodinnej politiky, prevencie, inštitucionálnej výchovy a informálneho vzdelávania. Stane sa jedným z východiskových materiálov pre Univerzity
rodičovstva. Garanciu nad touto sociologickou štúdiou prevzala Lýdia Marošiová,
externá spolupracovníčka Inštitútu pre verejné otázky a Únie materských centier v projekte Equal. Medzinárodnou konzultantkou je Monika Jaeckl (MINE) a detský psychológ Berlínskej univerzity Michael Priebe.

Ročná správa 2006
OZ Únia materských centier

Godrova 6, 811 03 Bratislava, www.materskecentra.sk

18

Vzdelávací projekt Únie materských centier
	pre roky 2006 - 2008, podporený Slovenskou Sporiteľňou
Cieľ projektu: vzdelávanie a profesionalizácia aktivistiek materských centier, tak,
aby sa naplnil strategický cieľ – založenie tréningového a vzdelávacieho centra ÚMC.
Po absolvovaní prvej fázy projektu môžeme konštatovať na základe nižšie popísaných
výstupov a výsledkov projektu, že smerovanie je správne a že v radoch materských
centier sa prostredníctvom tréningov profilujú osobnosti, ktoré môžu v ďalšom období
rozvinúť svoj potenciál natoľko, aby mohli samostatne lektorovať kurzy v ďalších rokoch.
V roku 2006 sa nám podarilo zorganizovať nasledovné tréningy, workshopy a
semináre:
• Facilitácia pre materské centrá I.,II.
• Odovzdávanie kormidla v MC
• Sociálne poradenstvo pre MC I.,II.
• Fundraising pre MC
• Cvičenie s deťmi na fitloptách
• Public relations pre MC
• Budovanie tímu
• Účtovníctvo pre začínajúce MC
• Mamy a lokálna politika I.,II.
• Projektový manažment pre začínajúce MC
• Workshop dobrovoľníckej práce
• Projektový manažment pre pokročilé MC
• Školenie laktačných poradkýň I., II.
•	Ekonomika a účtovníctvo pre pokročilé MC
V prvom roku projektu sme vyškolili 295 žien.
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Projekt Internetizácia siete materských
podporený spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.

centier,

Vďaka spoločnému projektu Únie materských centier a spoločnosti Slovak Telekom,
a.s., je v materských centrách na Slovensku bezplatné pripojenie do internetu, ktoré
môžu využívať najmä mamičky na materskej dovolenke, ale aj ostatní návštevníci.
41 materských centier (MC) po celom Slovensku má bezplatné vysokorýchlostné
pripojenie do internetu na dva roky. Cieľom tohto daru a spolupráce Slovak Telekomu
a ÚMC je informatizácia materských centier a zvýšenie digitálnej gramotnosti mamičiek, ktoré navštevujú materské centrá. Materské centrá tak môžu zabezpečiť svojim
členkám potrebné a kvalitné informácie, zapojiť ich do rôznych aktivít a projektov a
tým zvýšiť aj ich kvalitu života.
Celý projekt vznikol na základe potreby komunikovať nadiaľku, keďže sieť materských centier tvoria všetko mamičky s deťmi, väčšinou na materskej dovolenke s veľmi
obmedzenými možnosťami cestovať za ďalšími informáciami, skúsenosťami, či školeniami.
V máji 2006 sme vďaka podpore spoločnosti Siemens rozdali 22 počítačov pre
materské centrá a v júni pripojil Slovak Telekom prvé MC na internet.
Bezplatné zavedenie internetu v materských centrách znamená sprístupnenie obrovskej knižnice informácií, poznatkov a možností. Pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke to znamená, že sa počas nej neocitnú v sociálnej izolácii a môžu
zostať v kontakte so svojou predchádzajúcou profesiou i priateľmi.
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Projekt mamičky.www.každom.veku,
podporený Ministerstvom dopravy, spojov a telekomunikácií SR
a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
V nadväznosti na projekt internetizácie materských centier a v záujme čo najefektívnejšieho využitia internetu v materských centrách zrealizovala Únia materských centier
projekt Mamičky www.každom.veku, ktorý podporilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR. Projekt prebiehal v čase od 01. júna 2006 do 31.decembra 2006.
V rámci projektu bol pripravený špeciálny kurz na získanie základných zručností
práce s počítačom a internetom pre ženy na rodičovskej dovolenke, prispôsobený
obsahovo ako aj organizačne ich špecifickým potrebám.
Pre profesionálnejšie vzdelávanie a vedenie spomínaného kurzu bolo vyškolených
20 lektoriek internetu zo 17 materských centier, ktoré vzdelávali záujemkyne v MC
počas letných a jesenných mesiacov. Projekt tak umožnil 581 ženám na materskej a
rodičovskej dovolenke získať základné zručnosti v práci s počítačom a internetom a
poskytnúť prehľad www stránok na slovenskom internete, zameraných na oblasť materstva, žien a rodiny, obsahujúcich užitočné a praktické informácie pre ich každodennú
potrebu. Prostredníctvom získania digitálnej gramotnosti a naučenia sa ju využívať v
bežnom praktickom živote sa zlepšili ich možnosti nájdenia a získania kvalifikovanej
práce po návrate z rodičovskej dovolenky.
Únia materských centier má ambíciu vybudovať systém vzdelávania prostredníctvom
vyškolených kvalifikovaných lektoriek z materských centier akreditáciou kurzu, navrhnutím a akreditovaním ďalších kurzov zameraných už aj na náročnejšie PC zručnosti.
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Pomáhať ma baví

– projekt rozvoja a profesionalizácie dobrovoľníckej práce
v materských centrách
Projekt podporila Nadácia Intenda. Primárnym cieľom projektu bolo vo fungujúcej
sieti 60 členských materských centier profesionalizovať prácu s dobrovoľníkmi - vytvoriť
systém informácií, komunikácie, vzdelávania, motivácie a koordinácie dobrovoľníckej
práce mladých ľudí pre celý región. Osvedčenú jednorazovú prácu s dobrovoľníkmi
pri fundraisingových zbierkach sme pomocou projektu plánovali rozvinúť do kontinuálnej spolupráce mladých dobrovoľníkov s materskými centrami v ich blízkosti, ktorá
bude v mladých ľuďoch budovať nielen vzťah k samotnej dobrovoľníckej práci, ale
rozvíjať aj ich vedomie občianskej spolupatričnosti, zdieľania a potreby verejnej prospešnosti.
Konkrétnym merateľným cieľom projektu bol rozbeh prvej veľkej samostatnej dobrovoľníckej aktivity Únie materských centier – celoslovenskej finančnej zbierky Vychutnávame si materstvo plnými dúškami.
Tento cieľ sa podarilo naplniť – kým v roku 2006 sa prípravy na spoločné podujatie – Deň matiek zúčastnili MC v 3 mestách na Slovensku, už nasledujúci rok to boli
materské centrá z viac ako 35 miest na Slovensku. V predaji bolo 50 000 pohľadníc
s motívom materstva a úlohou dobrovoľníkov bolo aj pomocou nich získavať prostriedky pre „ich“ materské centrum. Počas roku 2006 v rámci projektu prebiehala príprava
dobrovoľníkov. Príprava bola ukončená až v apríli 2007, projekt teda presahoval hodnotené obdobie. Podľa výsledku zbierky sa však projekt a jeho ciele podarilo v plnej
miere naplniť - v 36 materských centrách sa zúčastnilo zbierky viac ako 500 mladých
dobrovoľníkov a vyzbieraná suma je viac ako 690 000,- Sk.
Cieľovou skupinou boli mladí dobrovoľníci, ktorí už jednorazovo spolupracovali
s MC pri Guinnessovom rekorde v kočíkovej míli, zbierkach Modrý gombík (UNICEF)
a Nezábudka (Liga za duševné zdravie).
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Komunikácia a public relations v roku 2006
V oblasti komunikácie sme v roku 2006 zaznamenali veľký kvalitatívny posun. Prejavil
sa nasledovným spôsobom:
• ÚMC sa stala garantom vybratých tém pre médiá
• stabilizovaná interná komunikácia ÚMC, vlastné interné komunikačné
kanály – Unionoviny, interná časť webstránky, regionálne stretnutia MC, Valné zhromaždenie ÚMC
• stabilizované vlastné externé komunikačné nástroje ÚMC – časopis
Materské centrá, webstránka Únie materských centier www.materskecentra.sk
• zvýšená návštevnosť webstránky www.materskecentra.sk zo 150 ku
koncu roka 2005 oproti 3500 na konci roku 2006
• zvýšená čítanosť časopisu Materské centrá
• vytvorený adresár a dobré vzťahy s pravidelne spolupracujúcimi
médiami
• personálna databáza tvorcov zo siete materských centier
• koordinovaná a zmysluplná komunikácia navonok, veľký počet
mediálnych výstupov (viac ako 700 v monitorovanom období I – XII/2006)
• významné zníženie nákladov na publicitu (viac ako 90% publicity je
spontánnej a neplatenej, minimalizované sú náklady na prevádzku webstránky, v
roku 2006 sa znížili aj náklady na vydávanie časopisu o 25%)
Hodnotenie publicity a vzťahov s verejnosťou za rok 2006:
V januári prebieha na regionálnych stretnutiach MC rámcová anonymná dotazníková akcia. Podľa jej výsledkov vyslovujú MC prevažnú spokojnosť s publicitou i
informovanosťou o MC.
• Na otázku, či čítajú časopis Materské centrá a pravidelne navštevujú webstránku www.materskecentra.sk, odpovedalo 88% z nich kladne.
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• Na otázku, či sa cítia byť informované o živote siete MC z časopisu Materské
centrá, odpovedalo kladne 95%, z webstránky 77%, z interného periodika Unionovinky 77%, z osobných stretnutí 77%.
• Na otázku, či majú pocit, že sú MC v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac
prítomné v celoslovenským médiách, odpovedalo kladne 95% respondentiek, v regionálnych médiách potvrdilo väčšiu viditeľnosť 50%.
• Na otázku, či majú pocit, že pojem „materské centrum“ je vo verejnosti známejší, ako bol pred rokom, odpovedalo kladne 95% MC.
• Na otázku, či majú pocit, že informácie o MC sú presnejšie, ako pred rokom,
odpovedalo kladne 83% respondentiek.
• Na otázku, či sú MC známejšie na miestnych úradoch v porovnaní s predchádzajúcim rokom odpovedalo kladne 61%, na VÚC 50%, u podnikateľov a firiem
50% a u mamičiek v meste či obci 77%.
Záver:
PR oblasť v sieti materských centier za rok 2006 znamenala veľký prínos. Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenia signalizujú veľmi dobré výsledky. Východisková
situácia pre rok 2007 umožňuje ďalší rozvoj publicity a vzťahov s verejnosťou a
zároveň kvalitatívny posun komunikácie na vyšší stupeň – k občianskej advokácii záujmov: MC, siete MC, UMC i celej cieľovej skupiny matiek
a rodín v krajine.
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Občianska advokácia v ÚMC
Kvalitná komunikácia a vytvorenie dobrých vzťahov so zainteresovanými stranami
vytvorili predpoklady pre rozvoj obhajoby záujmov skupiny, v prospech ktorej ÚMC
pracuje. V roku 2006 sme vytvorili dobrý základ pre to, aby sme teraz našu komunikáciu zacielili stále presnejšie smerom k dosahovaniu našich cieľov - sústredili sme
veľké množstvo dát, názorov, príbehov, hodnotení. Máme (a pracujeme na tom,
aby sme stále mali) teoretické analýzy, dáta z výskumov, hodnotenia a odporúčania
v oblasti verejných politík. Preukázali sme, že vieme ovplyvniť verejnú mienku, mobilizovať občanov, poskytovať sociálne či právne poradenstvo, organizovať priame
akcie, kampane, petície či lobovať.

Spolupráca Únie materských centier so samosprávami
Je viac než prirodzené, že prvé kroky žien, ktoré zakladajú materské centrum vedú
na mestský, respektíve obecný úrad, s cieľom hľadať pomoc a podporu pri ich vzniku
a rozbiehaní. Práve výsledok týchto prvých stretnutí, záujem vypočuť si druhú stranu a
hľadať spolu východiská je veľmi dôležitý, pretože má vplyv na všetky následné vzťahy
a aktivity v partnerstve materské centrum – miestna samospráva.
Musíme konštatovať, že počas 9 rokov existencie materských centier sa menil a vyvíjal aj vzťah a spolupráca medzi MC a miestnou samosprávou.
Vznik Únie materských centier v roku 2003 bol významným medzníkom v komunikácii medzi MC a samosprávou a následne medzi ÚMC a ZMOS ako strešnými organizáciami.
Po vzniku ÚMC bolo prirodzené, že sa začne venovať aj problematike spolupráce
medzi ÚMC a ZMOS, pretože vznik a činnosť MC je vo veľkej miere závislý práve od
prístupu a podpory samosprávy.
Na základe týchto podnetov sa začala systematická spolupráca medzi ÚMC a
ZMOS, na úrovni členiek lobby tímu SR ÚMC v zastúpení Ing. Daniela Bednárová za
ÚMC a za ZMOS JUDr. Jana Partlová, špecialistka právnej sekcie kancelárie ZMOS.
Po roku intenzívnej vzájomnej komunikácie a hľadaní spoločného riešenia, bola
slávnostne podpísaná Rámcová dohoda o spolupráci medzi ZMOS a ÚMC.
Zmluva je k dipozícii všetkým členským MC, ktoré tak majú v rukách nový nástroj komunikácie.
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Jej podpísanie malo veľkú odozvu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Touto
zmluvou sa začala nová etapa spolupráce ÚMC a ZMOS, resp. MC a samosprávy na
báze vzájomného partnerstva.
Vzhľadom k tomu, že rok 2006 bol rokom volieb do územnej samosprávy, a následného kreovania štruktúr MsZ, naskytla sa zástupkyniam MC historicky prvá šanca
kandidovať v mene MC na posty poslankýň, resp. členiek komisií pri
OcZ, alebo MsZ.
Vďaka tejto iniciatíve majú MC svoje zástupkyne v MsZ alebo v odborných komisiách, ktoré pracujú pri MsZ v meste Lipany, Bratislava
– Karlová Ves, Bratislava - Dúbravka, Senica, Detva, Martin a Senec.
MC tak môžu reálne napĺňať podpísanú Dohodu o spolupráci, podieľať
sa na správe vecí verejných a realizovať sa v oblasti komunálnej politiky.
Bohužiaľ, máme aj informácie, že sú mestá, kde napriek úprimnému záujmu a odbornej spôsobilosti žien z MC, neboli ako členky jednotlivých komisií akceptované.
V každom prípade je stále viac miest (a už aj obcí) na Slovensku, ktoré si uvedomili výhody vzájomnej spolupráce s MC hlavne v oblasti sociálnej a kultúrnej. Vďaka
finančnej podpore (dotácia, podpora projektu), ale aj nefinančnej podpore (úprava
nájmu, úhrada energií, zapožičanie nábytku, pracovný úväzok pre koordinátorku MC,
realizácia spoločných aktivít) podporili prostredníctvom MC realizáciu mnohých aktivít
orientované na cieľovú skupinu rodín s deťmi v ich meste, resp. obcí.
Medzi takéto mestá patrí napr. Bratislava - Staré mesto, Dolný Kubín, Lipany, Trenčín, Dubnica nad Váhom, Liptovský Mikuláš, Martin, Považská Bystrica, Prievidza,
Nižná na Orave, Medvedzie, Levice, Handlová, Malacky, Detva, Košecké Podhradie,
Galanta a iné.
Podpis vzájomnej Dohody o spolupráci medzi ZMOS a ÚMC obom stranám otvoril
nové možnosti vo vzájomnej komunikácii a spolupráci.
Jednou z nových aktivít bude vyhlásenie kampane „Samospráva priateľská k deťom
a rodine.“ Cieľom kampane bude nielen motivovať samosprávu na vytváranie lepších
podmienok na prácu, život a trávenie voľného času rodín s deťmi, ale aj vzájomne sa
inšpirovať, komunikovať v prospech cieľovej skupiny a s ohľadom na ňu.
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Spolupráca ÚMC s vyššími územnými celkami
Advokácia na lokálnej úrovni vyžaduje pomerne veľkú vytrvalosť, pracovitosť a
húževnatosť líderiek z MC. Je to hlavne kvôli neustálim zmenám v lokálnej legislatíve,
ktorá usmerňuje individuálne čerpanie zdrojov na činnosť mimovládnych organizácií.
Jedným z medzníkov, ktoré pomáhajú vo financovaní MC sú konečne rozpoznané a zákonom dané sociálne normy a definície pojmov, ktoré sú mnohokrát
mamičkám vzdialené, ale paradoxne pritom opisujú každodenný život v materských
centrách, rodinách a pomáhajú pomenovať dôležitosť okamihov, kladných podnetov a
všetkých životných procesov v zdravých komunitách.
Na Slovensku sa Zákon o sociálnoprávnej ochrane a kuratele 305/2005
v § 10 snaží pomenovať návod ako pracovať aj v materských centrách. Jeho základná časť opisuje prevenčné opatrenia pre rodinu a spoločnosť. Všetky tieto zozbierané
informácie vyžadujú domáce samoštúdium. Dozrieva tak orientovanosť líderiek v legislatíve, celistvosť efektívnych procesov a osobným stretnutí s kompetentnými.
Vedomosti v praxi pomohli finančne vykryť niekoľko krátkodobých programov v materských centrách, boli podporené aktivity, ktoré sú žiadané a pomohli naplniť potreby
občanov v týchto mestách.
Ak máme charakterizovať fungovanie spolupráce medzi VUC a materskými centrami, musíme vychádzať z jednotlivých skúseností, podávaných informácií a výsledkov,
ktoré sme zažili. Zdieľame si ich v sieti navzájom. Učíme sa chápať prácu úradníkov,
ktorí vykonávajú čistkové činnosti zákonov a presviedčame ich o praktických krokoch,
ktoré sa len veľmi ťažko dajú napasovať do tabuliek, štandardov a dlhodobo zabehnutých cyklov. Argumentujeme prežitými pocitmi radosti detí, zdravým životným štýlom
v rodine a partnerským porozumením. Učíme legislatívu pracovať a nie len nariaďovať. Výsledky našich centier hovoria o praktickosti zákonov a pomáhajú nám pomenovať čitateľnosť potrieb zdravej, ale i ohrozenej rodiny. Všetky tieto krôčiky bubnujú
pomaličky, polohlasno na občiansku aktivitu a povzbudzujú mamy bojovať za lepší
rodičovský život.
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Malými úspechmi sa stali aj zásahy do rozpočtov a vyčistenie možných zdrojov na
našu činnosť. Lobovaním sme dosiahli rešpekt a začali sme reagovať na procesy rovnocenne. Stali sme sa pripravené a schopné garantovať očakávaný výsledok.
Tu sú niektoré aktivity, ktoré MC realizujú a patria do zákona 305/2005:
- vzdelávacia činnosť, výchovná činnosť, poradenská činnosť, programy na
vytváranie komunít rodičov, prednášková činnosť, aktivity na vytváranie a zlepšenie
rodičovských zručností, aktivity zamerané na spoločné trávenie času rodičov a
detí v materskom centre, participácia rodičov a detí na tvorbe aktivít v materskom
centre, voľnočasové aktivity, organizácia verejných kultúrnych programov,
organizácia verejných športových podujatí aktivity zamerané na rozvíjanie a
podporu partnerských vzťahov medzi rodičmi, aktivity na posilňovanie rovnosti
príležitostí žien a mužov, aktivity na zosúladenie pracovného a rodinného života,
aktivity a programy na prípravu žien na vstup do pracovného života po ukončení
MD, aktivity a programy zamerané na riešenie a podporu v krízových životných
situáciách žien a rodín (terapie, kluby, odborné sociálne poradenstvo, poskytovanie
soc. pomoci).
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Spolupráca Únie materských centier
	s inými mimovládnymi organizáciami
Začiatkom 2006 požiadala Únia materských centier o členstvo v Rade vlády
pre mimovládne organizácie a od 15. 6. 2007 dostala štatút pozorovateľa. Únia
materských centier sa zapojila do spoločných aktivít neziskového sektora v spolupráci
s veľkým množstvom mimovládnych organizácií najmä v čase, keď Ministerstvo financií
SR zverejnilo zámer odobrať právnickým osobám možnosť asignovať 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešné účely, čím by mimovládne organizácie prišli ročne
o takmer miliardu korún.
Na úsilie Ministerstva financií SR reštriktívne zasiahnuť do mechanizmu asignácie neziskový sektor okamžite zareagoval. V čase, keď kapacitne a finančne podvyživené mimovládne organizácie len ťažko získavali zdroje na svoje aktivity hrozilo, že
aj o obmedzené možnosti relatívne stabilizovaných príjmov z daňovej asignácie od
roku 2007 prídu. Mimovládne organizácie nemali inú možnosť, len reagovať na situáciu a upozorniť verejnosť na to, že tieto prostriedky budú chýbať predovšetkým tam,
kde je pomoc z verejných financií najviac potrebná a od štátu sa jej nedostáva.
Reakcia mimovládneho sektora bola spočiatku v podobe spontánnych vyhlásení,
neskôr s pretransformovala do podoby kampane, ktorá dostala názov Ľudia ľuďom.
Do výboru tejto kampane vstúpili z Únie materských centier Veneta
Macková a Saskia Repčíková.
Cieľom kampane bolo dosiahnuť, aby poslanci Národnej rady SR neprijali novelu
Zákona v časti, ktorá sa týka poukazovania časti dane na verejnoprospešné účely a
ponechali súčasný stav. Cieľom kampane bolo aj rozprúdiť celospoločenskú diskusiu
o podpore dobročinnosti na Slovensku a jej výsledkom fakt, že po štvormesačnom úsilí
nakoniec poslanci NR SR novelu neodsúhlasili a možnosť poukazovať 2% mimovládnym organizáciám ponechali.
Saskia Repčíková sa stala spoluatorkou súhrnnej správy o stave spoločnosti
Slovensko 2006 v kapitole o vývoji neziskového sektora.

Ročná správa 2006
OZ Únia materských centier

Godrova 6, 811 03 Bratislava, www.materskecentra.sk

29

Medzinárodná spolupráca
Únie materských centier v roku 2006
Blízka spolupráca s medzinárodnou sieťou MC mine (Mother Centres International
Network for Empowerment) pokračovala aj v roku 2006 – koordinovali sme spoločne 2 veľké medzinárodné kampane a 1 medzinárodný project (viď nižšie). Ďalšie
medzinárodné skúsenosti sme získali vďaka projektom Equal a Sokrates. Spolupráca
so zahraničnými partnermi je veľmi prínosná a znamená pre našu organizáciu obohatenie a podnety pre ďalší rozvoj.
Zrealizované aktivity v minulom roku:
Od januára 2006
Marec 2006
Máj 2006
Od mája 2006

Jún 2006
September 2006
Október 2006
Október 2006
November 2006
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medzinárodná kampaň Ako chceme vychovávať naše
deti?
stretnutie nadnárodného partnerstva v rámci projektu
Equal (partneri zo Španielska, Nemecka, Talianska)
medzinárodná kampaň „Pohni kočíkom, pohneš svetom“
pilotný projekt „materské centrá v rómskych komunitách“
– štyri ženy z našich materských centier boli vyškolené
ako medzinárodné trénerky pre zakladanie MC v
rómskych komunitách. Trénovali v Albánsku, Srbsku,
Bulharsku a na Slovensku.
účasť troch zástupkýň ÚMC na Medzinárodnej ženskej
grassroots akadémii a Svetovom urbanistickom fóre,
Vancouver, Kanada
každoročné stretnutie medzinárodnej siete MC mine
(Hague, Holandsko)
nadnárodné stretnutie partnerov v projekte Equal,
Taliansko
stretnutie partnerov v projekte Sokrates v Krakove (Poľsko,
Grécko, Írsko, Česká republika)
medzinárodná konferencia Ako chceme vychovávať naše
deti? , Bratislava
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Základné informácie:
Únia materských centier (ÚMC) je mimovládnou neziskovou organizáciou,
ktorá združuje materské centrá po celom Slovensku; v súčasnosti je ich viac než 100.
Šíri koncept materského centra, inšpiruje a podporuje vznik nových materských centier ako priestoru, v ktorom môžu mamy aj so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a
nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii.
ÚMC vytvára fungujúcu sieť, v ktorej udržiava informovanosť materských centier,
koordinuje spoločné aktivity a pomáha materským centrám v núdzi. Stará sa o trvalú
udržateľnosť materských centier.
Komunikuje s predstaviteľmi verejného života, médiami, ostatnými mimovládnymi
organizáciami na Slovensku i v zahraničí. Buduje tak vážnosť a dôveryhodnosť siete
materských centier ako partnera pre celospoločenské diskusie a riešenie problémov
matiek v spoločnosti.
Pomáha pri ochrane práv mám, detí a rodín. Poradenstvom, občianskou advokáciou, publikačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním spoločenských
a kultúrnych podujatí a ich medializáciou kráča po ceste, na konci ktorej je krásny
cieľ: „Lepší svet okolo, ktorý súvisí s mamami, deťmi, rodinami.“
ÚMC je aktívnym členom medzinárodnej siete materských centier mine (Mother
Centers International Network for Empowerment).
Ročná správa ÚMC 2006, vydáva Únia materských centier, jún 2007
Autorky: Správna rada Únie materských centier, regionálne koordinátorky ÚMC,
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