KROK K SAMOSATNOSTI
Regióny
- Prínos projektu z pohľadu
fungovania rozvoja, vzdelávania a
vzájomných vzťahov MC/RC, UMC
- Prínos projektu z pohľadu rozvoja
regionálnych koordinátoriek

REGIÓNY











Bratislavský – 17 MC/RC
Trnavský – 6MC/RC
Nitriansky – 9MC/RC
Banskobystrický 8MC/RC
Trenčiansky – 11 MC/RC
Ţilinský – 8MC/RC
Prešovský – 3MC/RC
Košický – 5MC/RC
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ČO NÁM PRINIESOL KROK Z POHĽADU
FUNGOVANIE MATERSKÝCH CENTIER






kaţdé MC jedinečné svojou históriou, ponúkanými
aktivitami, spôsobom práce, ľuďmi, ktorí pre centrum
pracujú
zastávajú
významné
miesto
vo
svojej
komunite, vytvárajú mnoţstvo aktivít pre občanov, ktoré
neponúka ţiadna iná organizácia
Napriek svojej jedinečnosti v rámci mesta a kraja všetky
MC sa boria s finančnými problémami. Svoju činnosť
vykonávajú s minimálnymi príjmami za poskytované
sluţby, 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.

VÍZIA A POSLANIE MC
Vízia materských centier :
Zastabilizovaná organizácia, zachovávajúca princípy
dobrovoľníctva, poskytujúca priestor pre rodiny s
deťmi, ich sebarealizáciu, vzdelanie, rozvoj.
 Poslanie :
Vyzdvihnúť krásu materstva a vytvoriť stimulujúce
prostredie pre cieľovú skupinu rodín s malými deťmi na
zmysluplné trávenie času, zamerané na výchovu a
vzdelávanie detí aj dospelých, na sebarealizáciu i
odpočinok. Vytvárať príleţitosti pre spoluprácu medzi
rodinou, materským centrom, komunitou


PREČO SA STRETÁVAŤ
stretnutia sú nesmierne dôleţité
a prínosné pre vzájomnú podporu,
spoluzdieľanie, vnútornú motiváciu, spoznávanie
sa, radosť ale aj vzdelávanie a centrácku komunikáciu.
 Centrá
nadobudli
väčší
záujem
vedieť
o sebe, o aktivitách, ktoré sú v jednotlivých centrách
ţiadané, akú formu propagácie vyuţívajú vo svojom
meste, akú majú účasť mamičiek/ rodín, ako
spolupracujú
so
samosprávami,
kde
hľadajú
dobrovoľníkov, do akých projektov sa centrá zapájajú,..

Zlepšila sa komunikácia
medzi
centrami
aj
smerom k UMC, vznikli
nové
komunikačné
kanály, čo viedlo k
nárastu záujmu ľudí o
činnosť
a
aktivity
UMC, MC/RC.

Vďaka zdieľaniu a odbornému poradenstvu najmä
v oblasti sociálnej ekonomickej, či legislatívnej podpory
centrá získali cenné rady napr. v oblasti zmeny
stanov, výmenu štatutárnych zástupcov, účtovníctva, 2%
dane z príjmu, vyjednávania
s
predstaviteľmi VUC, samospráv, sponzorov.


PRÍNOS VZDELÁVANIA PRE ČLENOV MC/RC
Montessori
 Práca v rodinách s
handicapovanými
deťmi
 Babysalsa
 Záţitkové wokrshopy k
pohybovým a
hudobným aktivitám


VEĽA MOŢNOSTÍ A EŠTE VIACEJ PRÍLEŢITOSTÍ

Ovce.sk,
 Krok k samostatnosti,
 Grundtvig
 Akadémia praktického
rodičovstva
 Facilitácia,
 Práca s dobrovoľníkmi
- to všetko má vplyv na činnosť
MC/RC – nové aktivity, odvaha v
podávaní projektov, posun vpred
i vo vyjednávaniach, riešení
existenčných problémov


PRÍNOS PROJEKTU Z POHĽADU ROZVOJA
REGIONÁLNYCH KOORDINÁTORIEK
Vnútorná motivácia, empatia
 Cestovanie a osobné stretnutia
 Koordinovanie a facilitácia
 Prieskum a analýza potrieb MC/RC
 Tlmočník a prostredník medzi UMC/MC/RC
 Poradenstvo a podpora
 Písanie správ a článkov
 Tvorba akčných plánov
 Regionálne a celoslovenské projekty
 Vyjednávanie na úradoch na úrovni mesta i VUC
 Ovplyvňovanie sponzorov


PRÍNOS PROJEKTU Z POHĽADU ROZVOJA
REGINÁLNYCH KOORDINÁTORIEK
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Dôvody prečo je regionálna koordinátorka pre sieť veľmi dôleţitý:
Dôverne pozná prácu vedenia ÚMC, má dostatok informácií o projektoch, víziách a plánoch ÚMC
Pozná všetky členské MC v kraji, ľudí v nich aj niektorých členov, je stále na blízku
Problémy ľahko tlmočí, stretáva sa aj osobne v prípade nejasností si to vie osobne odkonzultovať
Má kontakty, sleduje dianie v centrách, chodieva na rôzne školenia, kurzy, workshopy
RK by mala byť silným motivátorom, nositeľom inovačných myšlienok a mať nadhľad, musí
s centrami často komunikovať, povzbudzovať lídrov a v prípade problémov v MC byť človekom, čo
stojí na blízku, má dostatok času na jeho návštevu, vyjednávania s miestnymi samosprávami, aj
„butľavou vŕbou“ a pod.
Je ústrednou postavou, na ktorú sa MC v kraji obracajú, odpovedá na maily, sleduje dianie v
ostatných MC na Slovensku
Organizuje regionálne stretnutia, ktoré sú veľmi dôleţité a samotné MC si ich výslovne pýtajú
Sleduje komunikácie, pozýva na školenia, venuje sa práci v MC ako profesionál, sleduje prácu aj
iných NO, tak slovenských ako aj zahraničných
Je osobou ktorú pozývajú rôzne organizácie na školenia, okrúhle stoly, jednania, diskusie
Je hovorcom MC, či uţ pri jednaniach s vedením VÚC, poslancami, zastupiteľmi mesta,
organizáciami v regióne, kanditátmi na Europoslancov, médiami a pod.

NAŠE NAJBLIŢŠIE CIEĽE
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- vyvzdelať do MC/RC lektorky Akadémií praktického rodičovstva –
kampane ÚMC a zaujať s ponukou akreditovaného vzdelávania
kurzu „Ako rozumieť deťom a sebe samému“
- podporovať kreativitu a chuť členiek/mamičiek v sebarealizácii
- poskytnúť dostatok času na vytvorenie priateľskej atmosféry a
moţnosť otvorenia sa s prípadnými
problémami ţien
- nadviazať spoluprácu so študentmi VŠ a vyuţitie ich odborného
a dobrovoľníckeho potenciálu
podporiť
sieťovanie
s
organizáciami
podporujúcich
rodinu, odstraňovanie násilia v rodinách atď
- podnecovať spoluprácu medzi organizáciami
a rozširovať
efektívnu výmenu informácií
spolupráca s inými inštitúciami, VUC, mestom/obcou, UPSVaR,
Získať do materských a rodinných centier trvale plateného človeka
s podporou VUC, miest a obcí.

