
Prezentácia projektu

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA 

K PROJEKTU 

KROK K SAMOSTATNOSTI



Časť I. – Popis projektu

zlepšiť zručnosti a  zvýšiť 
vedomostné kapacity líderiek 
materských/rodinných (MC/RC) 
centier 

vzdelávať líderky s možnosťou 
ďalšieho zamestnania

aktívne zapojiť členky MC/RC do 
procesov  presadzovania potrieb a  
záujmov  na samosprávach a VÚC 



Východiskové dokumenty

Národný strategický referenčný rámec:  

-priorita - zlepšenie sociálnej inklúzie 

rizikových, vylúčených skupín

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 
2013 

Komunitné plány sociálnych služieb v 
jednotlivých mestách a obciach



Cieľové skupiny

regionálne koordinátorky - zlepšenie:

schopnosti koordinovať centrá v jednotlivých 
regiónoch

schopnosti pomôcť pri zakladaní nových 
materských centier a vyhľadávaní 
novovzniknutých centier za účelom ich podpory 
pri naštartovaní fungovania

schopnosti  efektívnej komunikácii a 
vyjednávania na úrovni miestnej, regionálnej a 
celonárodnej 



Cieľové skupiny:

Líderky – vedúce materských centier

zvýšenie kvality poskytovaných 
služieb v denných - materských 
centrách s deťmi do 3 rokov

zlepšenie života v komunite  -
využitie potenciálnej kapacity 
komunity, rodín s malými deťmi 



Cieľové skupiny

Klientky - vytvoriť pre ne prostredie:

ktorom sa so svojimi deťmi môžu 
cítiť bezpečne

kde sa môžu vzdelávať v rôznych 
oblastiach

kde sa budú cítiť prijímané 
spoločnosťou, necítia sa izolované



Časť II. – Realizácia 
Čo priniesol projekt:

Zamestnanie koordinátorky projektu

Uskutočnenie tréningov pre všetky kraje na 
zvýšenie vedomostí líderiek MC/RC

Zamestnanie vybraných regionálnych 
koordinátoriek, do každého kraja jedna, t.j. 8

Zvýšenie technickej úrovne UMC nákupom 
notebookov pre každú RK, kamera, 
dataprojektor, premietacie plátno



Činnosť pracovného tímu

Pod vedením RK: 
vypracované akčné plány za účasti 37 MC/RC

BA - MC Budatko Bratislava, MC Prešporkovo 
Bratislava, MC Ráčik Bratislava, MC Kramárik 
Bratislava,  MC Obláčik Bratislava (5)

TT: Mamaklub Sereď, Trnavské materské 
centrum, MC Stonožkine slniečka Senica, MC 
Bambuĺkovo Galanta(4 )

TN: 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 ) 



NR: MC Blšky Veľké Zálužie, MC Chrobáčik 
Vráble, MC Mamioáza Zlaté Moravce, a MC 
Nezbedko Lipová, MC Klokanček Nitra(5)  

BB:  MC Hviezdička  Banská Bystrica, MC 
Gombíkovo Revúca, MC Mostík Banská Bystrica, a 
MC Slniečko Brezno(4 ) 

ZA :MC Dupajda Nižna, MC Nezbedko
Ružomberok, MC Nezábudka Žilina, MC Píšťalka 
Dolný Kubín (4 )

PO: Emerka Prešov, MC Bambino Poprad, MC 
Slniečko Vranov nad Topľou (3 )

KE: MC Dietka Spišská  Nová Ves, MC Harmónia 
Prakovce, MC Meduška Rožňava , a MC Smajlík a 
Stonožka Košice (5)



Implementácia akčného plánovania

Regionálne koordinátorky:
pripravovali diskusné stretnutia 
s poslancami
aktivizovali sa a dve z ôsmych  sa rozhodli 
kandidovať za poslankyne
predkladali stratégie na  riadiacich 
orgánoch miest a krajov
stretali sa jednotlivo so zástupcami 
odborných oddelení a útvarov mestských, 
miestnych úradov – v počte 170 
predkladali stratégie, akčné plány na  
riadiacich orgánoch miest a krajov



vytvorili v každom kraji jeden regionálny 
Akčný plán

Organizovali stretnutia kandidátov na 
primátorov a poslancov – otázky na nich:

ako budú podporovať rodiny – na základe 
strategických dokumentov

ako zabezpečenia a trvalej udržateľnosti 
materských centier vo svojich mestách. 



Prezentácie MC/RC na 

stretnutiach 

Poukázanie na 

dopĺňaní chýbajúceho miesta v  službách 
pre rodiny s deťmi a podporu fungujúcej 
rodiny na nekomerčnom základe 

nízkonákladovosť poskytovania týchto 
služieb

neschopnosť zabezpečenia poskytovania 
služieb rodinám s deťmi do 3 rokov



Väčšia informovanosť predstaviteľov miest a obcí 
o činnosti a opodstatnenosti 
materských/rodinných centier

Vačšia a angažovanosť v lokálnej politike 
samotných MC/RC 

Rozšírenie komunity priaznivcov - vďaka 
okrúhlym stolom, kde sa preberali témy rodín s 
väčšími deťmi – otázky škôlok, bezpečnosť detí 
cestou do škôl, kultúra a pod.

Získanie silného základu v komunite, čím sa 
zvyšuje stabilizácia MC/RC pred neočakávanými 
rozhodnutiami predstaviteľov miest a obcí

Výsledky projektu



Ústretovejšie schvaľovanie dotácii na 
činnosť MC/RC
Väčšia stabilita ÚMC počtom 
zamestnaných ľudí, priniesla väčšie 
kamapane, lepšiu komunikáciu s MC/RC v 
regiónoch 
Prostredníctvom spotov, RTVS a LED 
obrazoviek, zásah na širšiu komunitu a iné 
cieľové skupiony (senieri, študenti) 
Lepšia spolupráca s médiami, pri 
presadzovaní práv a záujmov rodín s 
malými deťmi
Posilnenie pozície ÚMC k MPSVR 



Publicita
prostredníctvom web stránky, 
www.materskecentra.sk,                s vytvorením 
podstránky Krok k samostatnosti, s článkami a 
fotografiami

spoty v RTVS, LED obrazovky
www.facebook.sk/uniamaterskychcentier, 
časopis MATERSKÉ CENTRÁ 4 x ročne
Mama a ja a v magazíne 
Printové média zamerané na ženy a rodinu a 
partnerské webové portály, najmama.sk, 
aktuality.sk, www.sme.sk, www.azet.sk, 
www.zoznam.sk. 

http://www.facebook.sk/uniamaterskychcentier
http://www.facebook.sk/uniamaterskychcentier
http://www.facebook.sk/uniamaterskychcentier
http://www.azet.sk/


Ďakujeme


