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VÝROČNÁ SPRÁVA 2008
ÚNIA MATERSKÝCH CENTIER
Únia materských centier (ÚMC) je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorá združuje
materské centrá po celom Slovensku; v súčasnosti je to viac než 70 materských centier.
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, lobbyingom, publikačnou,
informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním spoločenských a kultúrnych podujatí
a ich medializáciou.
ÚMC je aktívnym členom medzinárodnej siete MC mine (Mother Centers International
Network for Empowerment).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------------------„Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti
a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky
a rodiny.“
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2008
ÚNIA ZAČALA VSTUP DO NOVEJ VÝVINOVEJ ETAPY
Zmena a nutnosť jej usmernenia sa v roku 2008 stali piliermi životného cyklu Únie ako
organizácie, zastrešujúcej materské centrá vo svojej rôznorodosti. Rôznorodosti názorov,
potrieb, pocitov, prejavov, zaručených očakávaní ako riešiť sfunkčnenie organizačného modelu.
Prirodzený vývoj sa nevyhol ani Únii. A bolo dôležité si uvedomiť, že zmena je možná vtedy,
ak sme ochotní si pripomínať princípy, ktoré nás vytvárali a zároveň pripúšťať si nutnosť vstupu
Únie do novej vývinovej etapy „úniokrižovatky“.
Dopadová štúdia o postavení materských centier sa stala východiskovým materiálom pre
štart proﬁlácie MC na Akadémie rodičovstva. V súlade s víziami je veľkým úspechom vtiahnutie
odborníkov k procesu formovania univerzít a zároveň zladenia expertného myslenia s laickými,
skúsenostne podloženými rodičovskými pohľadmi na výchovu detí.
Záujem intenzívnejšie ovplyvňovať legislatívne prostredie SR prostredníctvom advokačných
aktivít sa ukázal byť veľmi dôležitým prvkom v štruktúre Únie, kde skúsenosti, takt a diplomacia
zasadené do reálneho času a v možnostiach reﬂektujúcich potreby, sú nutnosťou pri dosahovaní
cieľov.
Príťažlivosť značky „MC“ pre partnerské projekty a aktivity komerčných služieb a zároveň
možnosť zneužitia cieľovej skupiny poukázali na nutnosť dôslednejšieho výberu partnerov
a úprimné pestovanie snahy stále aktívne objavovať silu vzájomného učenia sa na princípe
tolerancie k odlišnostiam.
Vraví sa, že organizácia je najlepšie pripravená na zvládnutie krízy v čase, keď sa jej
najlepšie darí. Zrejme krok strategického plánovania začatý v závere roka bol tou správnou
voľbou. Napriek tomu, že bol vnímaný rôzne, bol zároveň potrebný na ujasnenie cieľov a vízii
a v neposlednom rade na vzájomné spoznávanie a deﬁnovanie hraníc kam áno, a kam už nie.
Hľadanie rolí a miesta v sieti, inventarizácia vzťahov, poukazovanie na výkon ako na nutnú
požiadavku kráčania s dobou, si vyžiadalo reálne vtiahnutia dozornej rady do procesu zmien.
Skúmanie množstva významov za odkazmi v komplikovanej komunikácii jasne deﬁnovaných
očakávaní rôznych strán, si naliehavo vyžiadalo zamerať sa na deﬁnovanie pravidiel a kľúčových
dohôd.
Úspešné projekty, medzinárodná spolupráca a kampane s vlajkovou loďou celoslovenského
podujatia Míľa pre mamu, ktorá v rôznych podobách a s rôznym obsahom zdieľania potrieb
našla priestor aj za hranicami Slovenska, dokázali opäť zjednotiť ľudí.
Vedieť prejaviť účasť, zachovať si úctu k človeku a vnímať s pokorou fakt rôznorodosti sa môžu
v roku 2009 stať oporným bodom tolerancie a úspešnosti zmien, ktoré akiste vývoj Únie prinesie.
Dušana Bieleszová, podpredsedníčka Dozornej rady
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2008
ĽUDIA V ÚMC V ROKU 2008
Výkonný tím:
Centrum PR a advokácie:
Centrum projektov:
Ekonomické centrum:
Centrum rozvoja siete:

Miloslava Kvasnicová
Martina Adamkovičová
Veneta Macková
Elena Bakošová

Regionálne koordinátorky:
Monika Čopáková, Košicko – prešovský región
Katarína Žarnovičanová, Nitriansko – banskobystrický región
Katarína Grifﬁn, Trenčiansko – žilinský región
Daniela Lihotská, Bratislavsko – trnavský región
Koordinátorky kampaní:
Eva Fiedlerová – kampaň „Ako chceme vychovávať naše deti“
Beata Bíleková – kampaň „Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom“
Dozorná rada ÚMC:
Predsedníčka:
Podpredsedníčka:
Členky:

Eva Fiedlerová, KE/PP región (do 11.4.2008),
Ingrid Pavlíková, BA/TN región (od 11.4.2008)
Katarína Králiková (do 11.4.2008), BA/TN región,
Dušana Bieleszová BA/TN región (od 11.4.2008)
Denisa Jančová – BA/TT región
Radka Kutarňová – ZA/TN región
Danka Bednárová – KE/PP región
Maja Klímová – KE/PP región (od 11.4.2008)
Danča Konečná – NT/BB región
Martina Zigová - NT/BB región

Kontrolná komisia:
Zuzana Cíbiková, MC Senecké Slniečko Senec
Elena Kašiaková, MC Kubko Detva
Šéfredaktorka časopisu Materské centrá:
Silvia Sorgerová
Administrátori www.materskecentra.sk:
Lenka Kružlicová
Artur König

4

OZ Únia materských centier
Godrova 6, 811 06 Bratislava

www.materskecentra.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA 2008
VÝVOJ SIETE V ROKU 2008
Na konci roku 2008 registrovala ÚMC 65 členských, 14 MC čakajúcich na prijatie
a 25 iniciatív na vznik materského centra. V priebehu roka 2008 pribudli do siete 4 členovia
a 6 členov zo siete vystúpilo. Okolo každého materského centra sa tvorí komunita približne
100 rodín, t.j. zhruba 400 ľudí; dosah činnosti materských centier sa teda dotýkal zhruba
26 000 obyvateľov Slovenska.
Rok 2008 sa niesol v znamení zabehávania nového modelu, prijatého na Valnom
zhromaždení v roku 2007:
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Materské centrá sú rozčlenené do 4 regiónov, každý región má svoju koordinátorku:
- bratislavsko-trnavský
- nitriansko-banskobystrický
- žilinsko-trenčiansky
- košický a prešovský
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2008
Vývoj v nitriansko-banskobystrickom regióne
regionálna koordinátorka Katka Žarnovičanová

V regióne bolo:
- 17 členských materských centier:
6 MC v NR kraji
MC Klokanček Nitra
MC Mami –oáza Zlaté Moravce
MC Medulienka Levice
MC Mamy mamám Šaľa
MC Mackó Kuckó Kolárovo
MC Chrobáčik Vráble
11 MC v BB kraji
MC Gašparko Nová Baňa
MC Hviezdička Banská Bystrica
MC Mravenisko Žiar nad Hronom
MC Kľúčik Slovenská Ľupča
MC Štvorlístok Revúca
MC Kubko Detva
MC Slniečko centrum Brezno
MC Rodinka Zvolen
MC Mamina Banská Bystrica
MC Mostík Banská Bystrica
MC Mravček Hriňová
- 2 čakateľské MC (MC Eszter Komárno, MC Smejko Šahy)
- 19 nových iniciatív pre vznik MC (nárast o 26 % oproti r. 2007)
V priebehu roka sa uskutočnili 4 regionálne stretnutia s priemernou účasťou 56,5 %
MC z regiónu a priemernou návštevnosťou 17 žien na stretnutí.
Členské MC ku koncu roka 2008 (17 MC) možno rozdeliť na 3 skupiny
- stabilizované MC s rozbehnutou aktívnou činnosťou .................................................. 12 MC
- MC v „krízovom režime“(personálna kríza, nižšia návštevnosť, vyhoretie aktivistiek) ...... 4 MC
- reálne nefungujúce MC prekonávajúce závažné problémy (líderky sa zamestnali
alebo došlo k zmene rodinnej situácie a nemá kto prevziať MC) ................................... 1MC
Vývojové trendy v regióne
• Pretrváva trend vzniku iniciatív v malých obciach.
• Vznik iniciatív na južnom Slovensku (Veľký Krtíš, Dunajská Streda).
• V mestách, kde zaniklo MC, sa objavujú časom nové iniciatívy ( Topoľčany, Nové Zámky).
• Objavovanie sa iniciatív, ktoré nevznikajú z iniciatívy matiek na MD, ale napr. bývalých
učiteliek zo škôlok, či poslancov obecného zastupiteľstva.
• Proces zrodu nového MC od fázy oslovenia RK po vznik MC sa predlžuje (menšie obce,
menej aktívnych žien, problém zohnať priestory, problémy v spolupráci so samosprávou).
• Nové MC odkladajú prihlášky do ÚMC, lebo kritéria na prijatie za člena sú pre mnohé
MC náročné.
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• Mnohé staré MC sa nachádzajú v „bode zlomu“ – ako ďalej ?
• Zrušenie spolupráce s Úradmi práce formou vykonávania aktivačných činností, či
dobrovoľníckych služieb, závažne nepriaznivo zasiahlo do činnosti 11 MC, ktoré využívali túto
formu spolupráce z hľadiska udržateľnosti MC.
• Stále väčším problémom je nájsť ženy - pokračovateľky v MC, ak majú niesť celú
zodpovednosť za MC dobrovoľníckym spôsobom = narastá potreba zaplatenia aspoň 1
človeka v MC.
•
Časť MC má pretrvávajúce problémy s aktivizáciou dobrovoľníkov a pasivitou
samotných matiek.
Zapojenosť do projektov ÚMC
• Do Míle pre mamu v roku 2008 bolo zapojených 11 MC z regiónu (64,7 %)
a z celkového počtu 23 miest, kde sa konala Míľa, ju až na 39 % organizovali MC z nášho
regiónu.
• Do Akadémií praktického rodičovstva bolo zapojených 10 MC (58,8%)
• Do zbierky „Ďakujem, že si mama“ bolo zapojených 12 MC (70%)

Vývoj v žilinsko-trenčianskom regióne
regionálna koordinátorka Katka Grifﬁn

V regióne bolo:
15 členských MC, z toho 7 v žilinskom kraji a 8 v trenčianskom kraji
2 čakateľské MC (MC Drobčekovo Dolné Vestenice a RC Manna Nové Mesto nad Váhom)
3 MC zrušené členstvo v ÚMC (MC Bocianik Partizánske, MC Dubnické Slniečko Dubnica
nad Váhom a MC Vševedko Ružomberok)
16 iniciatív o založenie MC
V priebehu roka sa uskutočnili 4 regionálne stretnutia s priemernou účasťou
65% a priemernou návštevnosťou 17 žien na stretnutí.
Členské MC v roku 2008 možno rozdeliť na 2 skupiny:
- stabilizované MC s rozbehnutou aktívnou činnosťou ................................................... 11 MC
- MC v „krízovom režime“(personálna kríza, výmena líderiek, strata priestorov,
nižšia návštevnosť, odchod líderky do práce) ...... MC Dubnické Slniečko, MC Bocianik
Partizánske, MC Dubáčik Ilava, MC Stromček Košecké Podhradie ….............................. 4 MC
Vývojové trendy v regióne:
• Väčšina MC zabezpečuje svoju prevádzku vďaka svojej členskej základni, ktorá sa stará
o otvorenie centier a služby v nich.
• Len malé percento MC ešte stále funguje vďaka aktivačným pracovníčkam (25%),
ktoré samostatne vykrývajú prevádzkovú dobu, alebo sa striedajú spolu s členkami.
• Vo viacerých MC v regióne došlo v priebehu roka ku zmene líderiek, vo väčšine prípadov
to prinieslo pozitívnu zmenu a akési oživenie života v MC.
• V niektorých prípadoch došlo ku zmene štatutára bez náležitého odovzdania funkcie,
čo viedlo ku neinformovanosti o fungovaní alebo poslaní materského centra.
• Mnohé MC sa tešia nulovému nájmu zo strán samospráv, asi polovica aj príležitostným
grantom na konkrétne podujatia.
•
Míle pre mamu sa zúčastnilo 10 materských center, čo je 43% MC organizujúcich MPM.
OZ Únia materských centier
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Vývoj v bratislavsko - trnavskom regióne
regionálna koordinátorka Daniela Lihotská

V regióne bolo:
- 19 členských centier, z toho 15 v bratislavskom kraji a 4 v trnavskom kraji,
- 2 MC čakajúce na členstvo v ÚMC
- 11 iniciatív na založenie MC
V priebehu roka sa uskutočnili 4 regionálne stretnutia. Účasť na stretnutiach bola viac
ako 60 %.
Členské MC v roku 2007 možno rozdeliť na 3 skupiny:
- stabilizované MC s rozbehnutou aktívnou činnosťou .................................................. 11 MC
- MC, ktoré sa boria s problémami typu priestory, výmena líderiek,
málo aktívnych mamičiek ........................................................................................ 7 MC
- MC nefungujúce podľa modelu MC ........................................................................... 1 MC
MC v rámci regiónu
• MC v BA vytvorili spoločne s ÚMC pracovný tím MPM a spolu zorganizovali v BA Míľu
pre mamu, ktorú prešlo vyše 900 účastníkov. V regióne sa do projektu MPM zapojilo okrem
Bratislavy ešte 6 miest a obcí. Väčšina MC sa zapojila do zbierky ,,Ďakujem že si mama“, ktorú
organizovala ÚMC.
• Do ÚMC kampane ,,Akadémie praktického rodičovstva“ sa zapojilo 8 MC.
Vývojové trendy v regióne:
• Niektoré MC sa snažia zabezpečovať svoju udržateľnosť uplatňovaním princípu LSPriadenie a vedenie tímu, aby po uplynutí ich materskej dovolenky nebola ohrozená existencia
MC .
•
Naďalej často vzniká problém so sťahovaním MC z jedných priestorov do iných, podľa
momentálnej situácie v meste, či obci. Toto je najvážnejší a najčastejší problém v regióne, že
MC si svoje priestory svojpomocne zrevitalizujú a potom sa musia sťahovať do nových, často
neupravených priestorov.

Vývoj v košickom a prešovskom regióne
regionálna koordinátorka Monika Čopáková

V regióne bolo:
- 13 členských materských centier, z toho 8 MC v Prešovskom kraji a 5 v Košickom kraji
- v priebehu roku oslovilo regionálnu koordinátorku 8 žien z rôznych miest z regiónu s iniciatívou
založiť nové MC. Z toho vznikli 3 materské centrá. Jedno je čakateľom na prijatie za člena ÚMC.
V priebehu roka sa uskutočnili 4 regionálne stretnutia s priemernou účasťou 60 % MC
a je 1 mimoriadne stretnutie košických MC.
Členské MC k 31. 12. 2008(13 MC) možno rozdeliť na 2 skupiny:
- MC s rozbehnutou aktívnou činnosťou ..................................................................... 8 MC
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- MC v „krízovom režime“ s obmedzenými aktivitami
a dočasnou stagnáciou - personálna, priestorová kríza ................................................ 5 MC
MC v regióne
• Koordinátorka z MC Stonožka prevzala koordináciu kampane ZPDaR v ÚMC.
• V roku 2008 organizovali Míľu 3 materské centrá a ďalšie 2 MC sa zapojili do
spolupráce - spolu organizovalo Míľu 5MC.
• Do zbierky „ Ďakujem že si mama“ sa zapojilo 8 MC, spolu sme na činnosť MC
vyzbierali sumu 116 120,- Sk.
• Do projektu a kampane „Ako chceme vychovávať deti“ sa zapojili 4 MC.
• Tréningu LSP na podporu vedenia a stabilizácie v MC sa zúčastnilo 9 MC.
Vývojové trendy v regióne:
• MC Bambino oslávilo 10 výročie vzniku.
• 2 MC ponúkli svoje know-how v rámci regiónu a zrealizovali tréning, vedenie tvorivých
dielní a písanie projektov pre začínajúce MC.
• Pri 4 MC nastala potreba odovzdania vedenia.
• 6 MC využívalo aktivačnú činnosť vrámci programu aktívnej politiky trhu práce
na zamestnávanie a adaptáciu dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených občanov.
• 1 MC sa stabilizovalo po personálnej a priestorovej kríze vďaka stabilným úspešným
aktivitám a spoluprácou so samosprávou.
• 4 MC fungovali len na báze dobrovoľníctva, z toho 2 sa dostali do personálnej krízy.

OZ Únia materských centier
Godrova 6, 811 06 Bratislava
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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,
mapky, fotogaléria atď.
V rámci kampane pokračovalo oceňovanie „Zariadenia priateľské k deťom a
rodinám“. Únia materských centier morálne oceňuje a fyzicky označuje 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.
V roku 2008 bolo udelované oceňovanie v 5 kategóriach: obchody so základným tovarom,
obchody všeobecne, stravovacie zariadenia, ubytovacie zariadenia, iné zariadenia. Zariadenia,
musia naplniť kritériá, ktoré su presne vyšpeciﬁkované pre jednotlivé kategórie. (napr.
bezbariérový vstup, detský kútik alebo vymedzený priestor pre hru detí, personál zhovievavý
voči deťom, musí byť nefajčiarským zariadením atď.) V súčasnosti prezentujeme 86 zariadení
na Slovensku.

Kampaň:

AKO CHCEME VYCHOVÁVAŤ NAŠE DETI

Medzinárodná kampaň v spolupráci s medzinárodnou sieťou materských centier.
Ciele
•
•
•
•
•

kampane:
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

Kampaň:

LÁSKAVO A BEZPEČNE DO ŽIVOTA

Mnohé zo žien nie sú spokojné s tým, za akých podmienok priviedli dieťa
na svet, aká pozornosť sa im venovala pred pôrodom, počas neho i tesne po
ňom. Mnohým z nich, aj ich novonarodeným deťom chýbal láskavý a citlivý
prístup v pôrodniciach, chýbala im pomoc a podpora na ceste k vytúženému
dieťatku i v starostlivosti oň tesne po narodení. Mnohé z nich si zároveň
uvedomujú, že to čo sa samé naučili, sú schopné a ochotné odovzdať v prospech iných mamičiek
a detí. Potrebujú však k tomu priestor na diskusiu, na vyjadrenie svojich pocitov a názorov a aj
snahu a ochotu niečo zmeniť.
Únia materských centier preto ponúka priestor na širokú diskusiu zainteresovaných odborníkov
a mamičiek s deťmi do 3 rokov s cieľom zlepšiť súčasnú situáciu.
V rámci kampane sa v spolupráci s OZ Mamila a UNICEF uskutočnili dve dvojdňové školenia
laktačných poradkýň, ktorých sa v júni zúčastnilo 33 žien a v novembri 94.
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Vzájomné učenie prináša prospech celku

AKADÉMIA PRAKTICKÉHO RODIČOVSTVA
Vo februári 2008 sme úspešne ukončili trojročný projekt Peer Learning
– Beneﬁtting the whole II., zameraný na vytvorenie efektívnej a funkčnej
siete materských centier.
Hlavné ciele projektu boli:
• posilnenie siete materských centier,
• budovanie vzťahov s verejnosťou a obhajoba záujmov matiek a rodín deťmi smerom
navonok a
• podnietenie celospoločenskej diskusie o výchove a rozvoji detí.
Projekt bol podporený holandskou nadáciou Bernard van Leer Foundation. Plynule po jeho
ukončení sme začali s realizáciou nadstavbového projektu Peer Learning – Beneﬁtting the
whole III., ktorý sa bude realizovať až do roku 2010. Jeho cieľom je vytvorenie tzv. Akadémií
praktického rodičovstva - materských centier ako miest na komplexné rodičovské
vzdelávanie, realizované predovšetkým neformálnou cestou. V rámci projektu uskutočňujú
rodičovské diskusie na rôzne výchovné témy. Diskusie sú zaznamenávané a ich výstupy ďalej
spracováva expertný tím, zložený z odborníkov z oblastí psychológie, sociológie a pediatrie
do rodičovských skrípt, ktoré budú neskôr sprevádzať rodičov v špeciálnom akreditovanom
module Ako rozumieť svojim deťom. Tento modul bude súčasťou Akadémie praktického
rodičovstva.

MÍĽA PRE MAMU
Tradičné podujatie organizované pri príležitosti Dňa matiek sa v roku
2008 konalo už po druhýkrát pod týmto názvom, celkovo to bol piaty
ročník podujatia ku Dňu matiek.
Cieľom podujatia bolo pripútať pozornosť verejnosti k hodnotám
materstva a rodičovstva, posilniť spoločenské ocenenie mamičiek a ukázať aj bariéry, ktoré musia
rodičia s malými deťmi v živote prekonávať.
Do Míle pre mamu sa 10.mája 2008 zapojilo v 29 mestách a obciach, v spolupráci s 38
materskými centrami, členmi Únie materských centier spolu 7352 účastníkov.

ĎAKUJEM, ŽE SI MAMA

– verejná zbierka materských centier
Podruhýkrát zorganizovala ÚMC v roku 2008 celoslovenskú
verejnú zbierku, ktorá sa realizovala formou dobrovoľného
príspevku na kúpu pohľadnice s poďakovaním mame. Výťažok
z predaja pohľadníc s materinou dúškou a nápisom Ďakujem, že
si mama ﬁnančne podporil materské centrá, ktoré fungujú
na základe dobrovoľníckej neplatenej práce prevažne mamičiek
na materskej dovolenke. Celkovo sa do zbierky zapojilo 41
materských centier, ktoré dohromady vyzbierali sumu: 442 760 SKK /
14 697 EUR.
OZ Únia materských centier
Godrova 6, 811 06 Bratislava

www.materskecentra.sk
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INTERNETIZÁCIA MATERSKÝCH CENTIER
Vďaka spoločnému projektu Únie materských centier a spoločnosti Slovak Telekom, a.s., bolo
aj počas roka 2008 v 41 materských centrách na Slovensku prístupné bezplatné pripojenie
do internetu, ktoré mohli využívať najmä mamičky na materskej dovolenke, ale aj ostatní
návštevníci. Projekt sa postupne v priebehu roka ukončoval.
Materské centrá mohli počas projektu zabezpečiť svojim členkám potrebné a kvalitné
informácie, zapojiť ich do rôznych aktivít a projektov a tým zvýšiť aj ich kvalitu života.
Internet v materských centrách využívali najmä návštevníčky MC (zväčša mamy na materskej
a rodičovskej dovolenke) na získavanie informácií o výchove, zdraví, vyhľadávali poradenstvo,
ponuky práce, používali emailovú komunikáciu.

ADVOKAČNÉ AKTIVITY
Únia materských centier sa usiluje svojimi advokačnými aktivitami ovplyvniť legislatívne
prostredie v SR tak, aby dosiahla spoločenské uznanie materskej a rodičovskej úlohy a pomohla
vytvoriť podmienky na lepšie zosúladenie rodičovskej a pracovnej roly.
UMC sa zasadzovala predovšetkým za ústretovosť zákonov voči rodičom a rodinám a za
udržateľnosť materských centier.
Snažíme sa o aktívnu spoluprácu na projekte Zamestnávateľ ústretový k rodine.
Upozorňovali sme na byrokratické povinnosti matiek v Soc.poisťovni, aj vďaka tomu sa
podarilo dosiahnuť predĺženie doby na prihlásenie sa na dôchodkové poistenie matky po pôrode
z 15 na 45 dní. Viackrát sme komunikovali zvyšovanie rodičovského príspevku, ako základnej
podmienky na významnú podporu rodín. Zasadzovali sme sa o zvýšenie prídavkov na deti,
rozšírenie účinnosti zákona o príspevku pri narodení dieťaťa aj na ďalšie deti v rodine, nielen
na prvé( podarilo sa dosiahnuť , že príspevok dostanú aj matky pri narodení druhého a tretieho
dieťaťa). Vyjadrovali sme sa k aktivačným prácam, ktoré boli účinným nástrojom pomoci pre
materské centrá ako neziskové organizácie. Lobovali sme za zaradenie služieb pre rodinu do
novely zákona o sociálnych službách, nakoniec sa tam , aj keď v okresanej podobe tieto služby
dostali. V auguste sme podali petíciu proti návrhu Zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa,
intenzívne sme jeho problematické časti konzultovali s pracovníkmi MPSVR a v médiach. I keď
stiahnutie zákona sa dosiahnuť nepodarilo, spod jeho účinku boli vyňaté pracovné pomery na
dohody.
V rámci lobbingových aktivít a nadväzovaní spolupráce s inými organizáciami sme opätovne
oživili spoluprácu so ZMOS debatou o podmienkach a možnostiach spolupráce na projekte
Samospráva priateľská k rodine.

PROJEKT EQUAL V MATERSKÝCH CENTRÁCH
(marec 2005 – február 2008)
ﬁnancovaný Európskym sociálnym fondom

Projekt „Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac“ – materské centrá pri
presadzovaní princípu rovnosti príležitostí na trhu práce“ ponúkol vlastný pohľad a riešenie
na problematiku rodovej rovnosti a rovných príležitostí na trhu práce pre ženy -matky. Svojou
dvojitou stratégiou terénneho výskumu (zamestnávatelia i matky) poskytol jedinečné a veľmi
užitočné informácie o situácii žien - matiek na trhu práce, o súčasných prorodinných opatreniach
vo ﬁrmách a podnikoch, o príčinách porušovania princípu rovnakého zaobchádzania zo strany
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zamestnávateľov a o možnostiach ich eliminácie cez legislatívny proces. Výskum zmapoval
súčasnú verejnú mienku v otázkach pohľadu na rodové roly a potvrdil pretrvávajúci názor
o priorite materskej úlohy do veku troch rokov dieťaťa a priorite roly živiteľa rodiny u otca,
ktorej rodičovská rola značne podlieha.

Vzdelávací projekt v sieti materských centier podporený
Nadáciou Slovenskej sporiteľne
Zámerom vzdelávacieho projektu podporeného Nadáciou Slovenskej sporiteľne, bolo
prostredníctvom realizovaných tréningov posilniť vnútorné kapacity siete a zlepšiť udržateľnosť
ÚMC vo všetkých aspektoch. Projekt sa realizoval v trojročnom horizonte. V roku 2008 spolu sme
zrealizovali 16 tréningov a workshopov, ktorými prešlo 224 účastníčok.
Február:
Marec:
Apríl:
Máj:
Jún:
September:
Október:
November:

Leadership Support Process (LSP)¹.
Účtovná a daňová uzávierka pre MC
LSP pre banskobystricko – nitriansky región
LSP pre žilinsko – trenčiansky región
LSP pre bratislavsko – trnavský región
Motivačný tréning I. (Ako dosiahnuť požadovanú návštevnosť MC a motivovať
členky k aktívnemu členstvu
Laktačné poradenstvo I. (pozn. v spolupráci s o.z. Mamila a o.z. Provita)
LSP pre košicko – prešovský región
Fundraising pre MC
Motivačný tréning II.
Facilitácia diskusií
Účtovníctvo MC pri prechode na €
Leadership Support Process II.
Motivačný tréning III.
Laktačné poradenstvo II. (pre absolventky I. časti)

Počas trojročného vzdelávacieho projektu (2006 – 2008) sme celkovo zorganizovali 47
tréningov, prostredníctvom ktorých sme vyškolili 675 žien, líderiek materských centier,
prevažne mamičiek na materskej dovolenke. V roku 2008 90% tréningov lektorovali interné
lektorky ÚMC, ktoré sme pre tieto potreby vyškolili v rámci predchádzajúcich fáz a vybudovali
tak stabilný základ Vzdelávacieho centra ÚMC.
¹ know-how nemeckej siete MC, v ktorom sme sa vytrénovali počas II.fázy projektu: preložili
sme a vydali manuál pre materské centrá (v prílohe) a priebehoch mesiacov apríl – jún 2008
zorganizovali sadu 4 tréningov LSP pre jednotlivé regióny, ktoré viedli naše interné trénerky

Medzinárodná spolupráca
Únie materských centier v roku 2008
Výmena skúseností s medzinárodnou sieťou MC mine (Mother Centres International Network
for Empowerment), ktorej sme aktívnym členom, pokračovali aj v roku 2008 najmä v rámci
kampaní „Ako chceme vychovávať naše deti“, „Míľa pre mamu“ a metódy Leadership Support
Process. Obohacujúca bola i spolupráca s partnerskými organizáciami v Grécku, Severnom
Írsku, Poľsku a Českej republike na projekte „Partnerstvo učiteľov a detí pri prechode detí
OZ Únia materských centier
Godrova 6, 811 06 Bratislava
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do školy“ v rámci projektu Gruntvig. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu v našimi poslancami
v Európskom parlamente v rámci tzv. „public hearing“, organizovaným Huairou Commission.
V roku 2008 sa ÚMC stala riadnym členom medzinárodnej siete FEFAF (European Federation of
Unpaid Parents and Carers at Home).
Zrealizované aktivity :
• január 2008 – projektové stretnutie „Partnerstvo rodičov a učiteľov pri prechode detí
do školy“, Svätý Jur
• máj 2008
– medzinárodná kampaň „Míľa pre mamu”
• máj 2008
– účasť zástupkýň ÚMC na public hearing v EU parlamente, Brusel
• jún 2008
– záverečné stretnutie k projektu „Partnerstvo rodičov a učiteľov pri prechode
detí do školy“, Atény, Grécko
• september 2008 – každoročné stretnutie medzinárodnej siete MC mine Barcelona,
Španielsko
• október 2008 – účasť našich zástupkýň na konferencii „Nízkoprahové rodičovské
vzdelávanie“, Mníchov, Nemecko
• október 2008 – účasť na stretnutí prípravného tímu konferencie „Demokratické
vzdelávanie“, Berlín, Nemecko
• október 2008 – účasť zástupkýň ÚMC na Valnom zhromaždení FEFAF, Brusel, Belgicko

Vlastné komunikačné prostriedky
Únia materských centier vydáva a pripravuje záujmový časopis Materské centrá.
Časopis vychádza 4 x ročne a je zdarma distribuovaný do cca 80 materských centier
na Slovensku, na samosprávy miest, kde sídlia materské centrá, na niektoré orgány štátnej
a verejnej správy (VUC), sympatizantom a partnerom ÚMC. Časopis je voľne prístupný
návštevníkom v každom materskom centre na Slovensku a voľne prístupný verejnosti aj
v elektronickej podobe na www.materskecentra.sk.
Cieľom časopisu je sprostredkovanie aktuálnych informácií z prostredia materských centier,
informácií týkajúcich sa žien, výchovy detí, zosúlaďovania rodičovskej a pracovnej roly rodičov a
výmena informácií a dobrej praxe medzi materskými centrami a ženami navzájom.
V pravidelných rubrikách prinášame novinky zo života materských centier, umožňujeme
ženám-matkám, podeliť sa o svoje životné príbehy, skúsenosti s inými ženami-matkami.
Pripravujeme zaujímavé - nekomerčné témy, týkajúce sa života rodín s deťmi, ktoré prinášajú
viacuhľové pohľady na rôzne témy a riešenia problémov, týkajúcich sa života materských centier
alebo života rodín, rešpektujúc názorovú rôznorodosť medzi ženami a materskými centrami.
V roku 2008 vyšli 4 čísla, spolu v náklade 2000 ks. Na vydávanie časopisu prispelo
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny.
Webová stránka www.materskecentra.sk prináša novinky z materských centier a Únie
materských centier, ponúka informácie a zaujímavosti zo všetkých realizovaných projektov a
kampaní.
Webová stránka www.akademiarodicovstva.sk prináša možnosť virtuálnych diskusií
na rodičovské témy o výchove detí a informácie z projektu rodičovského vzdelávania Akadémia
praktického rodičovstva.
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Naši partneri v roku 2008
Nadácia Bernard van Leer Foundation, Holandsko – celosieťový projekt Vzájomné učenie
pomáha celku II,III)
Slovak Telekom, a.s. ( Projekt internetizácie mat.centier)
Nadácia Slovenskej sporiteľne, a.s.( Vzdelávací projekt pre materské centrá)
Návrat, nezisková organizácia ( spolupráca na projekte Pestúni)
UNICEF ( spolupráca pri zbierke Modrý gombík)
Liga za duševné zdravie ( spolupráca pri zbierke Nezábudka)
Dôvera, zdravotná poisťovňa ( prednášková tour v MC Dôverne o zdraví)
Európsky sociálny fond ( projekt EQUAL)
Medzinárodná sieť MC mine – (projekt Materské centrá v rómskych komunitách)
Gruntvig (projekt Partnerstvo učiteľov a rodičov pri prechode detí do školy)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ( grant na časopis Materské Centrá)
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Finančná správa za rok 2008
Štruktúra príjmov:
Štruktúra príjmov

Príjmy celkom v tis.SK

Príjmy z reklamy
Príjmy z vlastnej činnosti
Iné príjmy
Príjmy zo zbierky
Príjmy z grantov
Sponzorské dary
Prijaté členské príspevky
Príjmy z 2% zapl.dane
Dotácie ŠR
Celkom

493
172
48
443
4006
60
128
37
203
5590

Štruktúra príjmov ÚMC v roku 2008
Príjmy z 2%
zapl. dane
1%

Dotácie ŠR
4%

Prijaté členské
príspevky 2%

Príjmy z reklamy
9%

Príjmy z vlastnej
činnosti 3%
Iné príjmy
1%

Sponzorské dary
1%

Príjmy zo zbierky
8%

Príjmy z grantov
71%
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Štruktúra výdavkov:
Štruktúra výdavkov
Spotreba materiálu, prevádzkové
náklady
Energie
Cestovné
Náklady VZ
Nájom priestory
Internety - materské centrá
Služby (web, propagácia,
preklady, facilitácia, výskum,
tlač, ubytovanie, organizácia
tréningov)
Poštovné a telekomunikačné
služby, internet
Vyplat.zbierky na centra
Auditorské služby
Odmeny zamestnancov, dohody,
mandátne zmluvy
Členské prísp.zapl.medz.org.
Iné (rezervy, odpisy, kurz.straty,
bank.popl.)
Celkom

Výdavky celkom v tis.SK
341
40
407
193
240
381
1562

310
354
298
2084
25
357
6592

Materské centrá dostali v rámci projektových aktivít od ÚMC ﬁnančnú pomoc vo výške 763 000
SK/25 327 EUR.
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