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Príhovor
Výrocna sprava o cinnosti nasej organizacie je sprava predovsetkým o projektoch a kampaniach, ktore
sme napísali, odpracovali, zuctovali, ale najma premenili na zmýsluplnu cinnosť.
K tomu vsetkemu vsak predchadzaju stretnutia, telefonatý, diskusie o tom, kam sa chceme ako
organizacia posunuť, ake projektý bý boli pre nas a nasich clenov výzvou.
Nepíseme tu tak o mnozstve mravcej prace aj na tých projektoch, ktore neboli podporene....aj tie musel
niekto výpracovať, podať a býť sklamaný. Je to vsak bezna sucasť zivota neziskovký. Nepíseme
o drobných cinnostiach pre nas s veľkým významom, napr. stretnutie s veľvýslankýnou s Irska.
Rovnako sme sa zosieťovali pri zbere zubných kefiek, výtvorili fcb skupinu na riesenie adhoc uloh
a zrýchlenie toku informacií, výtvorili rozne fcb suťaze na propagaciu materských a rodinných centier.
Spracovali sme anglicku verziu historie ÚMC, programovej strukturý materských a rodinných centier na
Slovensku, ako aj preklad casti nasho akreditovaneho kurzu Akademie praktickeho rodicovstva pre
zahranicných partnerov.
Žamýsľali sme sa cez dotazníkový prieskum nad inkluzívným prístupom a barierami od priestorov,
online prístupnosť po nastavenie navstevníkov...jednoducho a ako býť lepsí, kvalitnejsí priateľskejsí k
vsetkým rodinam a ich deťom.
Venovali sme more casu zahranicným vzťahom a reprezentovali ÚMC a centra v zahranicí.
A za tým vsetkým su ľudia.
Ďakujem vsetkým kolegýniam, kolegom, clenkam, dobrovoľníkom, ktorí su nasím najcennejsím
kapitalom, za ich kazdodenne pracovne nasadenie a prínos k nasim spolocným uspechom.
A v neposlednom rade vsetkým donorom, ktorí veria nasmu poslaniu a aj vďaka nim výtvarame lepsí
svet okolo nas.

Sona Holíkova
Riaditeľka Únie materských centier

Únia materských centier
MATERSKÉ, RODINNÉ, KOMUNITNÉ CENTRÁ A INÉ PRO-RODINNÉ ORGANIZÁCIE
„Je veľmi pekné, keď sa matky a otcovia vždy stretnú vo svojich vlastných skupinách. Zostáva tu
možnosť, aby si matky aj otcovia povymieňali svoje skúsenosti s dieťaťom so svojej perspektívy.
Takéto špecifické materské alebo otcovské skupiny slúžia aj vývinu tej ktorej novej roly a
identifikácie sa s ňou. Je oveľa ľahšie stotožniť sa s novou rolou, keď človek zažije, že ostatné
matky, prípadne ostatní otcovia, majú tie isté problémy, otázky a úvahy a zamestnávajú ich také
isté úzkosti a starosti. Identifikácia s novou rolou cez materskú alebo otcovskú skupinu je preto
veľkou pomocou a predpokladom pre upevnenie a prehĺbenie vlastnej individuálnej identity
matky a otca.“1

HISTÓRIA MATERSKÝCH CENTIER (VO SVETE)
Materske centra vznikli v sedemdesiatých rokoch v Nemecku ako vedecko-sociologický koncept.
Sociologovia navrhli projekt a skusobne zalozili dve centra. Projekt skoncil a sami boli prekvapení, ze sa
zacali svojvoľne síriť najprv do krajín zapadnej Europý a ujali sa aj v ÚSA. Prve materske centrum
v Nemecku zalozila v roku 1981 Hildegard Schloss. Rozhodla sa prenajať si pracovnu, napísala inzeratý
a cakala. A zený naozaj zacali na stretnutia chodiť. Žaroven ju podporil aj Ďeutche Jugend Institut, ktoreho
výskum dokazal izolaciu mladých rodín. Ďnes je v Nemecku výse paťsto centier.2

HISTÓRIA ÚNIA MATERSKÝCH CENTIER NA SLOVENSKU
Historia materských centier (MC) na Slovensku siaha do roku 1996, kedý sa zacali viacere skupinký
mladých matiek zacali stretavať a rozvíjať predstavu vlastných materských centier v mieste svojho
býdliska.
Rok 2001 bol prelomovým, zakladanie materských centier z iniciatív matiek sa sírilo geometrickým
radom. Jednotlive materske centra spolu komunikovali spociatku neformalne, no potreba spojenia do
siete za ucelom vzajomneho prepojenia, spoznavania sa a výssej organizovanosti bola stale naliehavejsia
a stala sa mottom prvej spolocnej konferencie „Pomozte, abý sme si mohli pomahať“ v roku 2001 v
Poprade.
Únia materských centier (ÚMC) bola zaregistrovana ako obcianske zdruzenie v lete 2003. Je
celoslovenskou sieťovou organizaciou, takmer 60 riadných clenských MC, 12 sýmpatizantov a viacero
iniciatív.
Najvýssím organom Únie materských centier je Valne zhromazdenie (VŽ) , ktore tvoria clenske centra. VŽ
sa stretava jedenkrat rocne. Trojclenna Ďozorna rada (ĎR) je volena VŽ.
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Ciele ÚMC
Síri koncept materskeho centra, inspiruje a podporuje vznik nových materských centier ako priestoru, v
ktorom mozu mamý aj so svojimi malými deťmi zmýsluplne prezívať obdobie, kedý sa plne venuju rodine
– rozvíjať sa, vzdelavať, pracovať na sebe a nachadzať vľudnu podporu vo svojej novej zivotnej situacii.
Výtvara fungujucu sieť, v ktorej udrziava informovanosť materských centier, koordinuje spolocne aktivitý
a pomaha materským centram v nudzi. Stara sa o trvalu udrzateľnosť materských centier.
Komunikuje s predstaviteľmi verejneho zivota, mediami, ostatnými mimovladnými organizaciami na
Slovensku i v zahranicí. Buduje tak vaznosť a doverýhodnosť siete materských centier ako partnera pre
celospolocenske diskusie a riesenie problemov matiek v spolocnosti.
Pomaha pri ochrane prav mam, detí a rodín. Poradenstvom, advokaciou, publikacnou, informacnou a
vzdelavacou cinnosťou, organizovaním spolocenských a kulturných podujatí a ich medializaciou kraca po
ceste, na konci ktorej je krasný cieľ: „Lepsí svet okolo, ktorý suvisí s mamami, deťmi, rodinami“.
Rozsirovanie clenskej zakladne na Slovensku aj v zahranicí. Výtvarame miesto, kde sa matka a otec moze
rozvíjať, vzdelavať, aktívne preziť MĎ/RĎ s dieťaťom, zdieľanie materských a otcovských skuseností ,
výstupiť zo socialnej izolacie.
Výtvaranie fungujucej siete, koordinovať spolocne kampane, informovať clenov o moznostiach vzajomnej
pomoci a podporý, kreovanie legislatívý pre zlepsenie postavenia zien-matiek. Venovať sa osvete a
vzdelavaniu zien, udrziavať prevadzku clenských centier.
Komunikovať so samospravou, VÚC aj ministerstiev. Lobovať u zakonodarcov za dostojne postavenie zienmatiek a rodín s malými deťmi. Spolupracovať s mediami, partnermi a inými mimovladnými
organizaciami na Slovensku aj v zahranicí.
Chraniť prava zien, detí a rodín poskýtovať poradenstvo, vzdelavanie, publikacnu a informacnu cinnosťou,
organizovaním spolocensko-kulturných podujatí zameraných na dostojne postavenie zien - matiek a na
podporu rodinných hodnot.

ÚMC je členom:
Medzinarodnej siete materských centier | https://minemothercenters.org/
The Human Safetý Net – nadacia poisťovne Generali| https://www.thehumansafetýnet.org/
Radý vladý pre neziskove organizacie | www.tretisektor.gov.sk
Poradnej skupiný pri Splnomocnencovi vladý pre Romske komunitý

ČLENOVIA ÚMC 2019
Banska Býstrica, RC Hviezdicka
Banska Býstrica, MC Mamina
Banovce nad Bebravou, MC Anjelikovo
Bratislava, RC Ďlhacik
Bratislava, RC Klbko
Bratislava – RC Oblacik
Bratislava, RC Presporkovo
Bratislava, RC Racik
Galanta, RC Bambuľkovo
Handlova, MC Lienka
Hrinova, MC Mravcek
Humenne, RC Malícek
Kosice – MC Lentika
Kosice – MC Pastierik
Kosice – RC Stonozka
Levice, MC Medulienka
Lipova, MC Nezbedko
Liptovský Mikulas, MC Žornicka
Malacký, MC Vanok
Martin, RC Wings
Mýjava, MC Pampusik
Namestovo, MC Ďrobcek
Nitra, MC Klokancek
Nizna, MC Ďupajda
Novaký, MC Novacik

Nove mesto nad Vahom, MC Bambi
Pezinok, MC MamaTataJa
Poprad, MC Bambino
Povazska Býstrica, MC Vcielka
Presov, ROC Emerka
Prievidza – MC Slniecko
Rohozník, MC Kvietok
Rovinka, RC Ďaisý
Roznava, MC Meduska
Ruzomberok, MC Nevedko
Secovce, MC Sovicka
Senec, RC Senecke slniecko
Sereď, RC Mamaklub
Stara Tura, MC Žabka
Svit, RC Ako doma
Saľa, MC Mamý mamam
Samorín, MC Babaklub
Trencianske Teplice, RC Ovecka
Trencín, MC Srdiecko
Veľke Žaluzie – MC Blský
Vrable, MC Chrobacik
Žlate Moravce, MC Mami-Oaza
Žvolen, RC Rodinka
Žilina, MC Levík
Žilina, MC Nezabudka

SYMPATIZANTI ÚMC
Holic, CVC
Mocenok, obec
Nitra, Orechov dvor, Institut dcer Marie pomocnice
Prerov, Ďuha Klub Rodinka
Sereď, Hudram
Sliac, MsKS
Sajdíkove Humence, TJ Kerko

ČLENSKÝ / SYMPATIZANTSKÝ POPLATOK
Rozhodnutím Valneho zhromazdenia zo dna 29.9.2007 clenske MC platí clenský príspevok na rok
vopred vo výske 66,00 €. Sumu je mozne uhradiť do 31.12. daneho roka a sýmpatizantska organizacia
platí sýmpatizantský príspevok na rok vopred vo výske 33,00 €. Sumu je mozne uhradiť do 31.12.
daneho roka.

Císlo uctu:
2622844653/1100 – Tatrabanka
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2284 4653
V prípade, ze si clenske MC nesplní povinnosť zaplatiť clenske v stanovených termínoch, posle mu VT
upozornenie - výzvu na zaplatenie.
Ak si ani vtedý nesplní svoju povinnosť, moze mu býť clenstvo a vsetký výhodý z neho plýnuce (napr.
preplacanie cestovneho, treningý a p.) pozastavene.
V odovodnených prípadoch - financne problemý a pod., o ktorých musí MC informovať, moze mu býť
termín zaplatenia odlozený, stanovený splatkový kalendar resp. dohodnuta ina forma splatenia - je
nutna písomna ziadosť na adresu: umc@materskecentra.sk .

Informacie ako sa stať clenom/sýmpatizantom a povinnosti clenov su dostupne na
https://www.materskecentra.sk/clenstvo-v-unii-materských-centier/.

Komunikacne zdroje a publicita
ÚMC a MC/RC/KC a íne navzajom komunikuju najma cez e-mailovu konferenciu zriadenu na domene
ýahoo.com. Cez tento informacný kanal sa riesia rozne otazký týkajuce sa prevadzký centier, informacie
o projektoch, grantoch, uspechoch, problemoch a pod.

E- MAILOVA KONFERENCIA | materskecentra@yahoogroups.com
•

MC/RC/KC ma po prijatí za clena ÚMC pravo zaregistrovať minimalne do tejto konferencie.

•

Kazdý mail, ktorý MC zo zapojenej adresý posle, dostanu vsetký MC/RC/KC zapojene na
konferenciu.

•

Ak je mail alebo reakcia na nejaku mailovu spravu urcena iba jednemu adresa tovi (konkretnej
osobe alebo MC), je potrebne adresu príjemcu rucne prepísať.

E – MAILOVA POĎKONFERENCIA | milapremamu@yahoogroups.com
•

Na komunikaciu ku kampani Míľa pre mamu funguje samostatna podkonferencia s nazvom
milapremamu@ýahoogroups.com.

•

Sluzi ako komunikacný kanal pre MC zapojene do kampane Míľa pre mamu.

Webová stránka
ÚMC ma výtvorenu vlastnu webovu stranku www.materskecentra.sk.
Sklada sa z dvoch castí:
1. verejna zona - prístupnej komukoľvek
Prostredníctvom www.materskecentra.sk sa mozu zviditeľnovať aj jednotlive MC/RC/KC
zasielaním príspevkov na adresu: sona.holikova@materskecentra.sk
2. interna - clenska zona, do ktorej sa dostanu iba clenske centra na zaklade hesla, ktore
MC/RC/KC dostane od Soni Holíkovej po tom, co sa stane riadným clenom ÚMC.
Ma nasledovnu formu:
• banka zakladných dokumentov: komplet databaza kontaktov, Etický kodex, Infobalícek,
Vnutorný poriadok SR, smernice ÚMC,
• Valne zhromazdenie: zapisnice & prezentacie z Valných zhromazdení ÚMC

ČASOPIS MATERSKÉ CENTRÁ
ÚMC pripravuje vlastný informacník - casopis Materske centra, do ktoreho mozu MC/RC/KC prispievať
zaujímavosťami zo svojich centier, príbehmi a tiez sa zviditeľniť. Kazde MC/RC/KC dostane k dispozícii
vzdý cca 4 kusý tohto casopisu pre vlastne pouzitie. Najdete tam aj novinký a aktualitý z iných centier a z
ÚMC. Príspevký posielajte na adresu sona.holikova@materskecentra.sk .
V roku 2019 výsli 2 císla:
Vsetký císla su dostupne: https://www.materskecentra.sk/casopis-materske-centra/

FACEBOOK
Facebookove stranký administruje Sona Holíkova
•

Únia materských centier - 2 811 fanusikov https://www.facebook.com/materskecentra.sk

•

Míľa pre mamu – 2 512 fanusikov https://www.facebook.com/milapremamu

•

Vstupte s dieťaťom – 884 fanusikov https://www.facebook.com/pg/vstuptesdietatom

•

Poradna Žený zenam – 312 fanusikov https://www.facebook.com/poradnazenýzenam

INSTAGRAM
Instagram ÚMC zalozila v maji 2019.
Pocet sledovateľov: 124

Vizualne podkladý pre MC/RC/KC.

Prehľad aktivít a projektov ÚMC
Regionálne stretnutia

V priebehu roka sme sa stretavali na regionalných stretnutiach s nasimi clenskými MC/RC. Na
jar sme uskutocnili v priebehu mesiacov februar a marec 2019 4 RS a to BA a TT kraj, TN a ŽA kraj, BB
a NR kraj a KE a PO kraj. Prejednavali sme prípravý na MPM, reagovali na otazký a davali podnetý, ako
výlepsiť, cím sa priblíziť ku navstevníkom, prípadne ako sa výhnuť neziaducim utocníkom. Vsetký
organizatorký su síce po MPM výcerpane, ale vzdý nanovo sa odhodlaju zorganizovať pre matký v ich
meste toto podujatie. Najvacsí problem pri vedení centier zacína býť klientela, pretoze sucasna
komercna a konzumna doba zasiahla aj nase aktívne matký. Stale menej sa ich zapaja do aktívneho
zivota v centrach.
Na jesen sme uskutocnili 5 regionalných stretnutí (RS) s oveľa vacsou ucasťou ako na jar. Stretlo
sa nas priblizne 40 zien z 23 materských a rodinných centier. Boli to mimoriadne príjemne a podnetne
stretnutia:
1) BA/TT kraj: Racik, Ďlhacik, Presporkovo, Vanok, Oblacik
2) TN kraj – MC Srdiecko Trencín, Anjelikovo Banovce nad Bebravou, Slniecko Prievidza, Novacik
Novaký,
3) ŽA/BB kraj – MC Žornicka Liptovský Mikulas, Nezabudka Žilina, Levík Žilina, Ďupajda Nizna,
Nevedko Ruzomberok
4) KE/PO kraj – MC Bambino Poprad, Ako doma Svit, Stonozka, Malícek Humenne – rodila
5) NR kraj – MC Klokancek Nitra, Medulienka Levice, Chrobacik Vrable, Lapajko Veľký Lapas,
Mamý mamam Saľa, Bambuľkovo Galanta, Blský Veľke Žaluzie.
Stav centier:
6) - 1/3 centier nema financne zaťazenie najmu a energií. Ostatne sa boria s udrzateľnosťou;
7) - vacsina získava financie na chod a reziu MC/RC vďaka aktivitam, ktore organizuju vo svojich
centrach, asignaciou 2% z daní, prípadne získavaním malých grantov, ktore su ale takmer
výlucne urcene na zakupenie pomocok, ci zariadenia do MC/RC/KC;
8) - problem vidia MC/RC/KC v konzumnej spolocnosti a strate zodpovednosti k dobrovoľníctvu;
cím ďalej, tým je pre veduce centier zlozitejsie najsť zodpovedne matký, ktore bý prijali clenstvo
v MC/RC/KC ako poslanie pomahať;
9) - tiez sa zmenili poziadavký rodicov, ktorí vďaka „Mr.Googlu“ ziadaju okrem pravidelných
aktivít aj stretnutia s odborníkmi; najlepsie odborníkmi medialne znamými alebo so zvucným
menom – východisko, ktore navrhli viacere centra je výskolenie vlastneho tímu ľudí ÚMC,
ktorým bý sme pomohli síriť ich prednaský, zrucnosti a vedomosti, a tým budovať ich meno, ale
aj meno ÚMC;
10) - jednoznacne vnímaju potrebu plateneho cloveka v centre, ktorý bý bol tvarou centra, staral bý
sa o klientelu, informovanosť, bol bý v centre denne a vedel bý erudovane reagovať na
poziadavký rodicov;
11) - je potrebna silnejsia propagacia. MC/RC/KC nie len na Slovensku, ale aj na medzinarodnej
urovni, a zaroven postaviť plan aktivít, ktore bý sa konali pocas celeho roka a vývrcholili bý
vacsím podujatím v jeden spolocný den – podobne ako MPM. Bude potrebne sa viac zamerať na

informovanie v oblasti prijímaní zakonov, ktore mozu sposobiť vacsie problemý pre zený, ako si
predstavovali;
12) - osobný postreh, ale aj spatna vazba od ucastnícok RS – osobne stretnutia su mimoriadne
dolezite a prínosne, pretoze nas nabíjaju energiu, vďaka spolocnemu zdieľaniu a priateľstvu,
ktore vznika a utuzuje sa pri kazdom ďalsom stretnutí. Úcíme sa jedna od druhej, pomahame si,
volame si a nebojíme sa zdieľať svoje radosti aj starosti. Keď nase RS porovname so stretnutiami
spred 2 rokov, kde sme boli naozaj frustrovane, ze nevieme zohnať peniaze, nevieme sa stretnuť
s poslancami, neviem písať projektý – mozem skonstatovať, ze vďaka komunite, ktoru sme si
výbudovali, to uz vieme. Sme silnejsie, odolnejsie, ale hlavne kompaktnejsie v spolupraci medzi
centrami.
13) - boli uskutocnene okruhle stolý, ktore vývrcholili v decembri. Riesili sme otazký, ktore boli
polozene na stretnutiach centier a pri komunikovaní o problematických zakonoch, ktore mozu
priviesť zený do horsej situacie pocas materskej dovolenký a rodicovskej dovolenký;
14) - je dolezite viesť tieto temý aj naďalej a pracovať so sirsou skupinou organizacií, ktore mozu
pomocť výrovnavať tieto nerovnosti v postavení muzov a zien.

Valne zhromazdenie 2019
Valne zhromazdenie je pre nas mila povinnosť a moznosť stretnuť sa.

PORADENSKÉ CENTRUM ŽENY ŽENÁM
Kód projektu v ITMS2014+ : 312041T175
Ďopýtovo orientovaný projekt Obdobie realizacie hlavných aktivít projektu: 9/2019 – 12/2020
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho socialneho fondu a Europskeho fondu
regionalneho rozvoja v ramci operacneho programu Ľudske zdroje.
www.esf.gov.sk www.emploýment.gov.sk www.ia.gov.sk
Cieľ projektu:
Cinnosť Poradenskeho centra Žený zenam.
Ženam ohrozeným nasilím vedieť poradiť alebo aj odporuciť odborníkov, kde najdu pomoc.
Síriť osvetu a zvýsovať informovanosť verejnosti. Poskýtujeme bezplatne socialne, pravne a
psýchologicke poradenstvo zenam, ktore zazívaju doma fýzicke, psýchicke alebo ekonomicke nasilie.












Pomahame týraným zenam, ktore chcu zmeniť svoju situaciu a hľadame pre nich vhodne
riesenia.
Chranime zený, ktore hľadaju diskretne miesto, kde maju zarucenu anonýmitu.
Sme v kontakte s odborníkmi, ktorí radia ako výstupiť z nekonecneho kruhu a radia zenam, ako
zacať stať na svojich nohach.
Ake zený hľadaju nasu pomoc?
Nasu pomoc hľadaju zený, ktore zazívaju vo svojom sukromí nasilie: fýzicke, psýchicke, financne,
resp. ekonomicke a sexualne nasilie. Casto su zbite, je im v ich sukromí nadavane, su
ponizovane, podcenovane. Nemozu disponovať vlastnými financnými prostriedkami, casto trpia
strachom z toho, ze ak z nasilneho vzťahu odídu, muzi si vezmu ich deti, resp. nikto pri
nastavovaní kontaktu nebude hľadieť na to, ci deti boli ucastne nasilia a aký vplýv ma toto na
ich ďalsí vývoj. Nemozu si dovoliť pravne sluzbý a boja sa, ze ak oslovia políciu, budu ohrozene
este viac, nez dnes.
Rocne prejde poradnou ŽENY ŽENAM priblizne 70 zien, niekedý aj viac. Od jej otvorenia ich v
nej naslo pomoc 417. Ďalsími klientami su ich deti, rodicia a iní príbuzní (cca 70 kontaktov
mesacne), ktorí chcu pomocť, prípadne priatelia – vsetkým poskýtujeme informacie, zahrname
ich do siete pomoci.
Mnohe zený totiz pocit bezpecia nepoznaju. Vo svojom sukromí zazívaju napatie, strach, su
obmedzovane, je im ublizovane fýzický. Boja sa o svoje deti, nemaju dostatok prostriedkov,
kontaktov a ani síl, abý len tak odisli.
Prave nenapadnosť priestorov a silna zenska solidarita je to, co poradnu ŽENY ŽENAM odlisuje
od iných odborných centier. Staviame na sile obýcajnej ľudskosti, hľadame zdroje v .komunitach

Nasa ďalsia cinnosť je zamerana na zvýsenie informovanosti o predchadzaní vsetkých foriem
diskriminacie a sposobom ochraný pred nou. Tieto informacne a osvetove aktivitý realizuje veduca
Poradenskeho centra Žený zenam Idý Želinskej za organizacnej pomoci animatorký Janký Sýkorovej. Tieto
informacne a osvetove aktivitý sme zrealizovali na stredných skolach, nakoľko prave tam sa zacína tema
nasilia ukazovať ako tabu, ktore treba otvoriť na diskusiu. Studentov sme oboznamovali so zakladnými
pojmami nasilia. Týkalo sa to tem nasilia pachaneho na zenach v parovom vzťahu, mýtý a faktý, príciný
nasilia pachaneho na zenach, formý, vzorce budu poskýtovane sirokej verejnosti. Tieto osvetove aktivitý
su veľmi dolezite aj z pohľadu posobenia na deti, pretoze deti, ktore zazívali nasilie na svojich matkach, sa
mozu výdať na cestu
nasilníka,
prave
z
dovodu vplývu takehoto
vzoru pri ich výchove.
Chceme tak upozornovať na
znaký, ktore navonok nie su
vidieť,
avsak
pri
opakovaných stretnutiach
v skole a vo svojom okolí,
mozu sa nauciť odcítať
situaciu v rodinach a mozne
týranie zien.

UČENIE PRE ŽIVOT
Bezplatný program Úcenie pre zivot je urcený pre znevýhodnene a socialne slabe rodiný s deťmi vo veku
0 – 6 rokov. Pocas 5 mesiacov sa rodiný raz do týzdna stretavaju v materskom/rodinnom centre na
workshopoch pod vedením certifikovanej lektorký. Kazde stretnutie trva 2 – 3 hodiný, pocas ktorých sa
rodicia pomocou Montessori metodý ucia hravou formou postupne rozvíjať zrucnosti, schopnosti a
vedomosti svojich detí.
Ide o spolocný projekt s poisťovnou Generali a nadacie The Human Safety Net (ďalej THSN).
ŽAPOJENE MC
Materske centrum Orechov dvor v Nitre
Materske centrum Nezabudka v Žiline
Materske centrum Nevedko v Ruzomberku
Materske centrum Ďupajda v Niznej
Materske centrum Sovicka v Secovce
Materske centrum Klokancek v Nitre
Materske centrum Medulienka, Levice
Bakomi, Banska Stiavnica

Regionálne stretnutie The Human Safety Net (THSN) a Generali v Budapešti
11. – 12. 3. 2019
Účastníci:
THSN: Francesca Vezzini, Patrick Hoffman (Global Programme managers)
ÚMC: K. Scott, A. Ďobosova
Programový partneri: Novak Ďjokovic fundation, ŽVEŽA PRIJATELJEV MLAĎINE LJÚBLJANA MOSTEPOLJE, Big Brothers Big
Sisters Osterreich
Pomocne organizacie: EVPA – European venture philantropý association, Generali Volunteering manager
Na toto stretnutie boli pozvane vsetký spolupracujuce neziskovký ako aj nasa ÚMC, ktore spolupracuju
v Europe s Generali a THSN na dvoch programoch: program pre rodiný a program pre novorodencov. Mali
sme spolocne aj oddelene stretnutia. Na oddelenom stretnutí s Francescou Vezzini (Programova
riaditeľka) sme sa jeden druhemu predstavili osobne, aj sme hovorili o nasich organizaciach
a programoch. V ramci programov pre rodiný su zapojene tieto statý a organizacie:
1. Novak Ďjokovic fundation Belehrad, Srbsko
- Ide o organizaciu, ktora poskýtuje program na rozvoj zrucností v rannom detstve, rodicovske
vzdelavanie a nadobudanie rodicovských kompetencií, pracuju s deťmi 0-6, funguju uz 11 rokov.
- Program sa vola Support not Perfection (Opora nie dokonalosť) pre rodicov s deťmi od 0- rokov,
- Robia mnozstvo iných programov – projektov, napr. zamerane na lepsiu výzivu, renovacie skolok,
pomoc ľuďom v tiesni, skolenia uciteľov, atď
- Mozna spolupraca – Montessori, keďze nemaju skusenosť s deťmi od 3-6 r.

- Web: https://novakdjokovicfoundation.org/all-projects/
2. ŽVEŽA PRIJATELJEV MLAĎINE LJÚBLJANA MOSTE-POLJE Ljubjana, Slovinsko
- Ide o spolocnosť, ktora zdruzuje komplexne sluzbý a pomoc rodine, maju mnozstvo expertov
a spolupracuju aj s uradmi a socialnými statnými strukturami, boli zalození pred 60 rokmi, zdruzuju
ostatne neziskovký. Vsetký sluzbý poskýtuju zdarma, venuju sa deťom v starsom veku ale aj malým,
organizuju letne taborý, ktore utuzuju vzťahý medzi odborníkmi aj navstevníkmi, celkovo maju
v Slovinsku 3 kancelarie, ťazkosti maju so zmiesanými rodinami (mix Juhoslavských narodností), ťazkosti
s Albancami a ich recou, v kazdom centre maju 1 manazera, 2 terapeutov, a niekoľko ďalsích expertov
Najdete ich na webke: https://prijateljimladine.wixsite.com/zpmmoste/programs
3. Big Brothers Big Sisters Osterreich
- organizuju mentorovacie programý pre 6-17 rocne deti a ich rodicov, ide o znevýhodnene rodiný, vedu
podobný program aj pre migrantov vek detí 6-10 r.,
- su 18 mestach v celom Rakusku a venuju sa 845 rodicom, skolia aj deti osobitne, ďalej rodiný s jedným
rodicom, ktore maju financne aj socialne problemý, ucia ich socialno-emocionalným zrucnostiam, ide
hlavne o chlapcov vo veku 6-14 r.
Web: https://bigbrothers-bigsisters.at/

V Benatkach sa uskutocnilo druhe veľke stretnutie zastupcov poisťovne Generali, jej nadacie The Human
Safetý Net (THSN) a jej partnerov. Cieľom je výbudovať silnu svetovu sieť neziskoviek a firiem zo
socialneho sektora, abý sa zmaximalizoval dopad na cieľove skupiný (novorodenci, rodiný a utecenci).
Žucastnilo sa ho temer 300 ľudí, z programu pre rodiný nas bolo okolo 80. Cele stretnutie sa uskutocnilo
na ostrove Isola di San Servolo teda nebolo kam ujsť, len skociť do mora. Teraz je tam sídlo International
Úniversitý of Venice, pred tým tam bola psýchiatricka liecebna a este predtým klastor. Teda veľmi
zaujímava historia. Bolo to veľmi dobre zorganizovane. Stretnutie trvalo na ostrove 3 dni. Kazdý den mal
inu temu: Connect (spojenie), Share (zdieľanie) a Amplifý (zosilnenie) nasej prace, siete a dopadu na nase
komunitý. Viac tu: https://www.thehumansafetýnet.org/ Prednaský boli v moderných poslucharn ach s
obrovskými obrazovkami a pohodlným sedením - ako v nasich kinach. THSN zastresuje 3 programý – pre

rodiný, pre novorodencov a pre utecencov so start-up. Únia materských centier je v programe pre rodiný,
pretoze spustila v novembri 2018 projekt Úcenie pre zivot. Prezentaciu o nas predstavili v Benatkach Mgr.
Katarína Scott a Mgr. Jurajom Mikusom PhĎ., ktorý pracuje na Úniverzite Komenskeho a zastresuje
meranie a hodnotenie dopad projektu.
Predstavili sme sa na Trhu zručností, kde sme prispeli svojím know-how v oblasti Budovania komunity.
Riaditeľka ÚMC p. Holíkova napísala list partnerom, ktorý im zastupkýna ÚMC K.Scott precítala a doplnila
odpoveďami priamo z clenských MC/RC.
Silný moment
Musíme výzdvihnuť jednu vetu, ktoru nasa riaditeľka spomenula a vsetci partneri potvrdili z praxe, ze je
pravdiva: Byť dobrým rodičom, chcete byť či máte dostatok finančných prostriedkov, alebo nie. Na to
suhlasne kývali hlavou ľudia z Únicef Vietnam, z Argentíný – rodiný zo slamov, utecenci z nadacie La Ruche
z Francuzska i prisťahovalci z Kolumbie, ktorí usli pred obcianskou vojnou do Svajciarska, pracovníci
Generali z Chorvatska ale aj Centrum pre 3 zdravie a rozvoj detí z Talianska. Teda rozvinute i chudobne
krajiný potvrdili tento výrok. Preto je potrebne výtrvať v nasej cinnosti, ktora ma stale zmýsel.
Bavte sa spolu!
Humor a zabava je dolezita pre rodicov, ktorí maju problemý a pocuvaju len sťaznosti na seba alebo svoje
deti. Janet Thiemann z Eltern AG z Nemecka odporuca toto: vsetci rodicia su rockove hviezdý, tí so silou
nastoliť zmenu a otacať veci k lepsiemu, zasluzia si minimalne kvet a hlavne su dobrí v tom, co robia v
praci.

Budujte komunitu!
Teda kontakt nekoncí po kurze. Žapajajte rodicov do ostatných aktivít, alebo ich o nich informujte. Pracujte
a výtvarajte si spolu vzťah a priateľstvo.
Walk the talk! To, co skolíte aj sami robte a buďte pre ostatných príkladom, ktorí mozu nasledovať.
Prekvapenie a výletý. Tieto prichadzaju vzdý keď sa dosiahne nejaký míľnik- ako odmena.
Skusajte vzdý nieco nove - ine. Nech to nie je rutina a to iste.
Opatera detí, ak rodicia chodia s nimi na kurz. Je dobre vzdý dopredu naplanovať aktivitý pre deti, abý sa
obe skupiný mohli sustrediť a uciť spolocne v ramci svojich rovesníkov.
Princíp EAST (Easý- ľahký, Attractive-atraktívný, Social-spolocenský, Timelý-vcasný), teda abý sme udrzali
dospelých v nasich kurzoch, mali bý býť jednoduche, bez zbýtocných prekazok, atraktívne materialý a
sluzbý, zaoberajte sa opatrne spolocenskými vplývmi, sledujte dochadzku a okamzite reagujte na
neprítomnosť, buďte proaktívni a sledujte navýký ucastníkov – sposobý spravania sa. 
Nastavte spolocne rodicovske sľubý a predsavzatia
Predstavujte svoje programý a aktivitý v komunitach – uvítanie do zivota, den matiek,
Buddý sýstem – teda mať kamarata – buddýho, ktorý mi v ťazkých momentoch pomoze, nejde o lektora ci
mentora, ale o cloveka, ktorý ma osobnu skusenosť s rovnakým problemom

Videa a fotký v materialoch pouzívajte autenticke z vasho centra, pozitívne a sťastne zaberý, zabudnite na
Google obrazký
Ocenenia a prekvapenia po urcitom case, alebo nastavte sýstem odmien
Menej výucovania a viac trenovania
Poskýtnite rodicom bezpecne prostredie, kde cítia doveru a rovnosť
Nepouzívajte prílis odborný/technický jazýk, komunikujte jednoducho
Poskýtnite rodicom aj osobne zazitký ci skusenosti, hovorte vetu: Keď som ...., keď moja dcera/moj sýn ...
Netreba ziadne specialne hracký ci pomocký.
Základom starostlivej opatery sú: 1. pozorovanie a odpovedanie na pohýb, zvuký, gesta a verba lne
poziadavký dieťaťa 2. cítanie a chapanie naznakov dieťaťa 3. výsvetlenie, co dieťa potrebuje alebo chce 4.
odpovedať primerane, vzdý rovnako, laskavo a podľa ocakavania dieťaťa.

UČENIE PRE ŽIVOT – TÁBOR PRE RODINY
Vďaka The Human Safetý Net sme v RS Kľacno
zorganizovali tabor na celý týzden spolu s rodinami,
ktore navstevovali program Úcenie pre zivot v
materských centrach Vcielka, Povazska Býstrica,
Nezabudka, Žilina, Slniecko, Prievidza, Nevedko,
Ruzomberok, Ďupajda, Nizna a Nitra.
Prisla za nami aj RTVS, ktora nakrutila reportaz
o nasom programe Úcenie pre zivot do sprav.

Projekt Úcenie pre zivot sme zacali v novembri 2018 a zaciatký boli veľmi ťazke, nakoľko s takou
cieľovou skupinou, s akou teraz pracujeme sme nemali predtým ziadne skusenosti. Snaha donora bola sa
orientovať na co najchudobnejsie rodiný v nasom okolí, výtiahnuť tieto rodiný z ich denných problemov
a nasmerovať ich pozornosť na najmensie deti, ako sa im venovať a ako je to dolezite pri ich ďalsom
vývoji. Rok 2019 znamenal veľa zmien v nasej praci a praci lektoriek, ktore vedu kurzý Úcenia pre zivot.
V rokoch 2018/19 sme pracovali v 6 mestach, Žacínali sme v Bratislave, kde sa vsak v nasich centrach
a okolí nenachadzali rodiný, ktore bý bolo mozne zaradiť do bezplatných kurzov. V Povazskej Býstrici
a Prievidzi sme pracovali az do augusta 2019, ale taktiez sme tieto lokalitý opustili. V septembri 2019
sme ku povodným – Ruzomberok - MC Nevedko, Nizna - MC Ďupajda, Žilina - MC Nezabudka, pribrali
ďalsie, a to: Nitra – MC Orechov dvor, Nitra – MC Klokancek, Ďrazovce, Secovce – MC Sovicka, Levice – MC
Medulienka, Banska Stiavnica – MC Bakomi. V sucasnoti pracujeme v 8 mestach a v niektorých
prípadoch aj vo výlucených komunitach, ako je to v Nitre – Orechov dvor, Ďrazovce, Žilina – Komunitne

centrum, Levice – Komunitne centrum. Úcíme sa novým komunikacným a motivacným zrucnostiam,
nakoľko v socialne slabom prostredí je motivacia ucenia detí veľmi nízka. Ide o neustale
povzbudzovanie, ale pritom nenechať sa zatiahnuť psýchický do problemov, ktore nie su riesiteľne.
V case koroný bola nasa prace v týchto lokalitach veľmi významna, pretoze bez vedenia lektoriek, ktore
mali neustale kontakt s rodinami, nepredli sa uplne do vzduchoprazdna bez pomoci z vonku. Neustale
im boli poskýtovane telefonicke poradenstva, ako pracovať s deťmi, ale aj prakticke pracovne listý,
dorucovane zavesením na klucký dverí, prípadne plotu. Pri znovu zavedení kurzov navstevovaných
fýzický ale aj tak pocítili lektorký pokles zaujmu zo straný matiek na ďalsie vzdelavanie. Preto sme veľmi
radi, ze sme zahrnutí v tomto projekte a aj touto cestu výslovujeme veľmi ĎAKÚJEME:
Kataríne Jarinovej, Janke Tuhej, Kataríne Scott, Andrei Ďobosovej, Mirke Tarajovej, Kataríne Vojtelovej,
Beate Ďvorakovej, Silvii Mokrisovej, Martine Ballovej Slapakovej, Ivetke Chovanovej.

AXESS
AXESS – Acquisition of keý competences in economic and social sustainabilitý – Kompetencie pre socialnu
a ekonomicku udrzateľnosť je projekt, vďaka ktoremu sa mozu matký v materských a rodinných centrach
vzdelavať vo vsetkých oblastiach digitalnej gramotnosti. Projekt bol naplanovaný na obdobie 2017-2019
a vznikol ako reakcia na nepriaznive statisticke ukazovatele o digitalnej gramotnosti ľudí na Slovensku.
Koordinatorka projektu: Mgr. Katarína Scott
Rok 2019 bol rokom ukoncenia tohto projektu. Žaciatkom roka Jan – Mar 2019 prebiehala uprava webký
www.axesslearning.eu, hľadanie chýb, testovanie linkoov, doplnanie a aktualizovanie textu, odkazov a
obrazkov na webke projektu, pokracovala ucasť na pravidelných skýpe poradach. Pokracoval aj preklad
textov napr. tlacove spravý, Top 5 kľucových faktov, Axess pracovný zosit, prezentacia projektu a text ku
videu na projektovom ýoutube kanali, certifikatu za ucasť na workshopoch, prípadove studie, clanký do
rozných online medií, dotazníka spatnej vazbý. Tiez sme spolupracovali pri tvorbe prezentacie pre nasich
clenov pocas VŽ v Ľubietovej 27. 4. 2019, kde prebehli aj dva workshopý (Projektový manazment v kocke
– ako výhľadať výzvý, ako zacať, tipý a triký, Participacia – otvorene zdroje vzdelavania, samovzdelavanie
sa doma resp. udrziavanie sa vo forme pocas MĎ. Tu sme aj splnili projektovu podmienku dodať daný
pocet ucastníkov z cieľovej skupiný. Katarína Scott koordinovala tak spolu s Ainovou etapu Pilotovania
online vzdelavacej platformý AXESS, ktora zahrnala:
-

skolenie Projektový manazment v Žiline pre líderký nasich MC a RC (20.-22.6. 2019)

-

Workshop a prednaska v Žiline – Vzdelavaním k trvalo udrzateľnemu rozvoju (5. juna 2019)

-

Workshop a prednaska v Niznej - Pracovne prílezitosti na socialných sieťach (13. juna 2019)

-

Workshop a prednaska Kosiciach - Vzdelavaním k trvalo udrzateľnemu rozvoju (11. juna 2019)
V maji 2019 boli pripravene
vsetký spravý, dokladý a
formulare
na
ukoncenie
predposlednej fazý projektu a
pokracovalo testovanie modulov
online aj offline, výpomoc pri

prekladoch ohľadom diseminacie na EPALE a zber dotazníkov spatnej vazbý od cleniek nasich MC a RC. V
juli a auguste boli spracovane odpovede a výsledký boli zahrnute do spravý pre macedonskeho
koordinatora tejto casti projektu. ÚMC teda pripomienkovala a v ramci spatnej vazbý komentovala modulý
Ďigitalne zrucnosti, Pracovne prílezitosti na socialných sieťach a Kreatívne výuzitie digitalných
technologií. Splnili sme ďalsiu podmienku v projekte a dodali 104 odpovedí v ramci etapý testovania a
validacie vzdelavacej platformý Axess. Projekt AXESS pozostava z 8 partnerov zo 7 europských krajín
(Belgicko, Grecko, Taliansko, Macedonsko, Rumunsko, Slovensko, Spanielsko).
V septembri sa uskutocnilo posledne stretnutie partnerov projektu vo Svatom Jure, na ktorom sme
ukoncili a uzavreli vsetký chýbajuce detailý napríklad ako prava na pouzite obrazký, schemý, videa a
výbrane textý, prepojenie s Pinterestom a inými popularnými zbernými portalmi a zostavili sme finalnu
verziu dokumentu Sprievodca pre skoliteľov platformý Axess. Teda vsetkých 10 modulov bolo funkcných
a prelozených, doplnene o aktualne informacie, vsetký linký funkcne a ukoncene nahravanie vsetkých
dokumentov (slovníký, prezentacie, videa, Top 5 faktov, tlacove spravý, informacie o partneroch, atď.), teda
produkt Axess bol uvedený do prevadzký. Sme projektom zaviazaní tuto platformu udrziavať vo
funkcnosti este po dlzku ďalsích dvoch rokov.

V oktobri prebehlo multiplikacne stretnutie v Kľacne pocas MĎMC. Jeho organizaciou a výkonaním v
riadnom pocte ucastníkov sme splnili poslednu podmienku danu zmluvou o projekte. Pocas neho ste mali
moznosť si výskusať platformu a pozrieť si modulý a informacie v nich. Ainova tiez zorganizovala v
Bratislave informacný seminar v spolupraci so Slovenským spolkom knizníc a knihovníkov (SSKK) a s
podporou Centra vedecko technických informacií (CVTI). Medzinarodný projekt AXESS podporený z
programu Erasmus+ sa venoval zvýseniu digitalných zrucností obcanov, s pecialne zien pred navratom do
pracovneho pomeru. Výsledkom projektu je voľne dostupna vzdelavacia platforma, na ktorej si
zaujemcovia mozu osvojiť, zopakovať, zvýsiť digitalne zrucnosti, ako aj ine zrucnosti podporene
digitalnými zrucnosťami.
V období od novembra 2019 az do januara 2020 sme s Ďanielou Konecnou ukoncili aj financnu a uctovnu
stranku tohto projektu – ako kazdý projekt stojí na pevných datumoch a tie sa musia respektovať.
Spolupracou na tomto projekte sme sa veľa naucili o Otvorených zdrojov vzdelavania, ako sa daju výuziť
a kde sa nachadzaju. Žostava uz len býť dosledný a najsť si cas a voľu sa preluskať samostudiom aj
pomocou tejto platformý. Verím, ze si najdete cas kliknuť na niektore modulý ci videa.

ERASMUS+ RODIČOVSTVO AKO MOTIVÁCIA K CELOŽIVOTNÉMU VZDELÁVANIU
Parenthood as motivation for lifelong learning in Mother Centres
Erasmus+ 2019-1-CŽ01-KA204-061445
Trvanie projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Zapojené krajiny
Síť pro rodinu, Praha, Cesko, https://sitprorodinu.cz/
Únia materských centier, Bratislava, Slovensko,
Bundesverband der Mutterzentren, Limburg, Nemecko, https://www.muetterzentren-bv.de/
Javni zavod Mala ulica Center za otroke in druzine v Ljubljani, Slovinsko, https://www.malaulica.si/en/

Cieľ projektu
Cieľom projektu je tvorba metodiký pre materske centra spojena s kratkou historiou materských centier
a najma:
Porovnanie sucasneho stavu materských centier v kazdej zucastnenej krajine vratane narodných
specifík
Prílezitosti na spolupracu na europskej urovni - spolocne temý a zaujmý, kampane
Príkladý osvedcených postupov nielen v oblasti vzdelavania dospelých v materských centrach

V novembri 2019 sa uskutocnilo uvodne stretnutie k projektu – v Prahe.
Hostila nas Síť pro rodinu v Prahe.

V kancelarii – Síť pro rodinu, Truhlarska ul., Praha

MC v centre Prahý pri Vltave

PROJEKT MPSVR
V roku 2019 sme dotaciou z MPSVR mohli rozprudiť diskusiu o nerovnomernom odmenovaní zien a
muzov, na zvýsenie informovanosti o predchadzaní vsetkých foriem rodovej nerovnosti, hľadanie
dovodov a riesení tejto skutocnosti. Priemerný hrubý mesacný plat muzov tvorí 1 068 eur, pric om zený v
priemere zarobia 829 eur. Pri porovnaní platov je priemerna hodinova mzda u slovenských muzov 7,17
eura, zatiaľ co u neznejsích poloviciek je to 5,88 eura za hodinu. Žený ocakavaju nizsie zarobký, uz keď na
pracovný trh vstupuju. Tieto rozdielý výchadzaju z rodových stereotýpov, ktore este stale v nasej

spolocnosti pretrvavaju. Ďalsím dovodom je materska dovolenka, keď zený ostavaju doma a muzi
pokracuju v kariernom raste. Úskutocnili sme okruhlý stol na tieto temý so zastupkýnami verejnej spravý
aj obcianských zdruzení. Je to zaciatok v diskusii na tuto temu. Vďaka podpore Ministerstva prace,
socialných vecí a rodiný SR sme tiez realizovali stretnutia so zastupkýnami MC/RC v kazdom kraji, abý
sme informovali a nastartovali verejný diskurz o rozdielnom odmenovaní muzov a zien. Planujeme
pracovať na osvete a facilitovaní rozných stretnutí v oblasti obhajobý zenských prav a inspirovať aktívne
subjektý k výuzitiu projektov orientovaných na podporu prace zien s malými deťmi a zaroven zvýsiť
zaujem o materske centra, ktore budu mocť poskýtovať ďalsie sluzbý pre zený.
V posledných rokoch vzniklo mnozstvo projektov a sýstemov, ktore maju pomocť zenam s malými deťmi
zosuladiť pracu a rodinu.
Mohli bý sme tlieskať a hovoriť, ze ideme dobrým smerom.
Ale – keď budeme, ako odborníci, k sebe feroví – musíme povedať aj to, ze niekedý napriek snahe, napriek
kvalitným podkladom, napriek dostatku zdrojov sa casto stane „nieco“, co situaciu este viac skriví. Ďobre
a zdrave je, keď o problemoch dokazeme hovoriť. Odborne a presne.
O tom, ako sa nastavuju mechanizmý na znízenie diskriminacie zien na pracovnom trhu? Ako tieto
nastroje suvisia a ovplývnuju rodinný zivot? Ake skupiný zien ostavaju nedotknute? Ako výzeraju
kontrolne mechanizmý kľucových nastrojov?
Tu - okruhlý stol k týmto temam aj za ucasti MPSVR SR, Koordinacno-metodicke centrum, Slovenske
narodne stredisko pre ľudske prava.

KONFERENCIA ORBIS CIVITATES
Pocas roku 2019 sme sa zucastnili niekoľkých konferencií, napr. aj Orbis Civitates – Stupavska
konferencia organizacii obcianskeho sektora.
Podtitul konferencie odkazuje na stupavsku tradíciu stretnutí zastupcov
obcianských organizacii a hnutí, ktora zasadným sposobom formovala
dianie v mimovladnom sektore. Výtvoril sa tak priestor, kde sme mohli
ako nezikovký formulovať svoj postoj a zaroven prísť s poziadavkami a
rieseniami pre udrzateľnu buducnosť otvorenej a demokratickej
spolocnosti.
Konferencia bola venovana rozvoju a cinnosti obcianskeho sektora.
Úcastníkom sa prihovorila prezidentka Slovenskej republiký Žuzana
Caputova, ktora výzdvihla význam obcianskej spolocnosti pri
posilnovaní obcianských slobod.

KONFERENCIA SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ – ĽUDIA PRE SAMOSPRÁVU
Samosprava pre ľudí - Ľudia pre samospravu. Konferencia pod gesciou Splnomocnenca pre rozvoj
obcianskej spolocnosti so zaujímavými temami, napr. participatívný
rozpocet ako nastroj zmocnovania, komunitne organizovanie ako cesta z
výlucenia a mnohe ine.
Na konferencii sme sa nielen veľa dozvedeli, ale stretli sme i starých aj
nových znamých. Na fotke zastupkýne Únie romských materských centier a
Únie materských centier.

POHODA S PEPCOM

V roku 2019 sme nadviazali spolupracu s firmou
Pepco, vďaka ktorej sa nam podarilo výnoviť
viacero MC/RC novými doplnkami, nabýtkom ci
hrackami.
Žaroven sme sa ako ÚMC prezentovali na
festivale POHOĎA. Pocas 3 dní sme zorganizovali
niekoľko workshopov pre deti s podtemou
„envirotematika“. Žastupkýne Únie materských
centier – Katarína Jarinova z MC Nezabudka,
Žilina, Vlasta Tvrdonova z MC Srdiecko, Trencín
a Janka Sýkorova z MC Slniecko, Prievidza
predstavili metodu montessori na workshopoch
s nazvami: Preco si mame chraniť svoju galaxiu?, S Vlastou v lese, Tvoríme recýklovane. Tuto spolupracu
obe straný výhodnotili ako uspesnu. O workshopý bol zaujem a tento druh propagacie nasej cinnosti je
výzvou do ďalsích rokov.
Vďaka financnej a nefinancnej podpore a pomoci spolocnosti Pepco sme nielen mohli uskutocniť
vzdelavací program na festivalu Pohoda, ale mohli sme výbrať 3 materske/rodinne centra, ktore najviac
potrebovali pomoc s inovaciou a výlepsením svojich priestorov. Výber bol prerokovaný aj so
zastupkýnou spolocnosti. Boli výbrane tieto: Rodinne centrum Ako doma zo Svitu, Materske centrum
Sovicka zo Secoviec a Martinske materske centrum. Tieto si mohli spraviť nakup tovaru a z financnej
podporý si výlepsili, skraslili priestorý svojich centier.

Viacere MC/RC mali moznosť výnoviť si priestorý vďaka
podpore financnej aj nefinancnej podpore PEPCO.

MÍĽA PRE MAMU

https://www.facebook.com/materskecentra.sk/videos/2240676459311973/
Na Slovensku a v zahranicí vsetký mamý sveta uctilo 26 531 ucastníkov Míle pre mamu 2019
Podujatia sa uskutocnili 11.maja v týchto mestach a obciach:

Banovce nad Bebravou MC Anjelikovo
Banska Býstrica - RC Hviezdicka, MC Mamina;
Bratislava - Únia materských centier, RC Presporkovo;
Brezno - mesto
Ďetva - Centrum Studnicka;
Galanta - RC Bambuľkovo;

Handlova - MC Lienka
Hrinova - MC Mravcek
Humenne - RC Malícek
Kosice - MC Lentilka
Kosice - MC Pastierik
Kosice - RC Stonozka
Levice - MC Medulienka
Lipova - MC Nezbedko
Lucenec - MC Jahodka
Malacký - MC Vanok
Martin - RC Wings
Mocenok - Obec
Namestovo - RC Ďrobcek
Nitra - MC Klokancek
Nizna - MC Ďupajda
Opatovska Nova Ves - RC Stvorlístok
Poprad - MC Bambino

Povazska Býstrica - MC Vcielka
Prievidza - MC Slniecko
Rohozník - MC Kvietok

Ruzomberok - MC Nevedko
Secovce - MC Sovicka
Senec - RC Senecke Slniecko
Senica - MC Stonozkine slniecka
Sereď - Hudram
Sliac - MsKS
Sobrance - mesto

Svit - RC Ako doma

Žvolen - RC Svet rodiný

Sajdíkove Humence - TJ Kerko

Žiar nad Hronom - MC Úlik

Saľa - MC Mamý mamam

Žilina - MC Nezabudka

Senkvice Adamkovo - centrum detí

Žitavaný - ŽS J.V.Simka Žitavaný

Trencianske Teplice - RC Ovecka

Trencín - MC Srdiecko
Veľke Žaluzie - MC Blský
Vrable - MC Chrobacik
Žlate Moravce - MC Mami-Oaza

Žahranicie
Breclav - IQ Roma
Ďublin - Slovak Centre
Prerov - Ďuha Klub Rodinka

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERSKÝCH CENTIER
Na Slovensku svoje dvere otvorili: MC Sovicka v Secovciach, MC Žabka v Starej Turej, MC Vanok v
Malackach, MC Anjelikovo v Banovciach nad Bebravou, MC Vcielka v Povazskej Býstrica, MC Ďupajda v
Niznej na Orave, MC Nezabudka v Žiline, MC Žornicka v Liptovskom Mikulasi, MC Srdiecko v Trencíne, MC
Levík v Žiline, MC Malícek v Humennom, MC Slniecko v Prievidzi, RC Bambuľkovo v Galante, MC Blský vo
Veľkom Žaluzí, RC Ďaisý v Rovinke, MC Medulienka v Leviciach a RC Ďlhacik Bratislava.

Únia materských centier uz tradicne zorganizovala víkendový pobýt RS Kľacno tentokrat zameraný na
sebapoznavanie, arteterapiu ako aj relax v prírode s teambuildingovými aktivitami.
V tomto roku sa o nieco viac vďaka koordinacii Kataríný Jarinovej pripojili aj zahranicne MC. Materske
centrum Centro de Madres v Argentíne oslavilo tento sviatok výstavou fotiek z aktivít a prace v centre.
Materske centrum Centar Ža Majke „ PLAMEN“ Žavidovici v Bosne
podľa slov Senadý Omerovic Ďzankic uz 19 rokov bojuje
s
mnohými býtostnými, legislatívnými, ci „povojnovými“
problemami v krajine 10.10.2019 zorganizovali veľke stretnutie
priamo v materskom centre s oslavou a pohostením pre zený
s deťmi.
Rodinne centrum ELKI Bruneck v Severnom Tirolsku ( ITA ) si tiez
zorganizovali v zahrade, na ktoru su veľmi hrde, stretnutie a
jednoducho oslavovali spolocne s nami.
Materske centrum Aurora Mine v Srbsku okrem obcerstvenia, na ktore prispel kazdý navstevník svojou
pracou, potesili svojich rodicov pesnickami, resp. cítaním rozpravok.

MEDZINÁRODNÁ SIEŤ MATERSKÝCH CENTIER (MINE)
V roku 2019 presla organizacia mnohými planovanými zmenami. Bol to pre MINE burlivý rok, i keď
inak, nez si mnohe z nas predstavuju.
23.januara 2019 sa pod vedením konzultantký specialistký Lizý Baranýai konalo v Budapesti pracovne
stretnutie v uzkom kruhu boardu , aj za ucasti Slovenska . Stretnutiu predchadzali osobne informacne
telefonatý s kazdou clenkou boardu a prestudovanie vsetkých výziadaných materialov a dokumentov
MINE od zalozenia organizacie, ktore spracovala. A zacala boardu otvarať oci.

Poukazala na mnozstvo prace a úspechov za 19 rokov, o ktorej ale poriadne nikto nevie. Predlozila
výzvý na zmený v organizacii (nejasne strukturý v organizacii, slabe fungovanie prace siete, chýbajuce
strategie, neurcita nejasna udrzateľnosť z dlhodobeho hľadiska ), odporucila procesý.
Výsledkom stretnutia boli navrhnute procesý na zmený, vznik pracovnej skupiný , ktora hneď zacala
realizovať niektore navrhnute kroký, výtvorenie dotazníka, ktorý ste mali moznosť tiez výplniť a tiez
vznik vízie na webku To empower & connect mothers in a caring comunnity worldwide
Kompletnu spravu zo stretnutia si mozete precítať na : www.materskecentra.sk

V priebehu roka sa postupne pokracovalo v praci na ďalsích Lizou navrhnutých krokoch, najma za webke
a spracovavaní dokumentov a materialov pre novu stranku. Žakupila sa Žoom miestnosť a pracovna
skupina sa pravidelne virtualne stretavala. Kazdý prvý piatok v mesiaci mal i board zoom stretnutia, v maji
2019 sa konalo i pracovne stretnutie boardu v Nemecku.
Na jar 28.4.- 5.5.2019 sa s financnou podporou mesta Stuttgart a Obcianskou nadaciou mesta Stuttgart
konala výstava k projektu Unser Raum – Náš prostor. V sucasnosti – do 1.septembra prebiehaju online
stretnutia ako reflexna /pomocna skupina pre zený, ktore vedu materske centra a nesu rozne druhý
zodpovednosti s tým spojene.

V oktobri 2019 ( 25.-29.10.) sa opať v Budapesti uskutocnilo Výrocne stretnutie clenov MINE. Spolu so
Slovenskom sa zucastnilo ďalsích 12 krajín – Nemecko, Maďarsko , Argentína, Brazília, Kanada,
Taliansko ( južné Tirolsko ), Bulharsko, Srbsko, Bosna, Holandsko, Rakúsko. Po dlhej dobe konecne
stretnutie viacerých ( i nových ) krajín, pretkane bohatým programom.

Liza Baranyai oboznamila vsetkých prítomných s víziami a cieľmi restrukturalizacie organizacie,
poukazala na uz splnene ulohý. Žapojila nas do diskusie, rozdelení do pracovných skupín sme riesili rozne
ulohý , absolvovali sme workshopý. Výsledký zapracovala do strategií na posilnenie organizacie.

Hlavným programom bolo Valne zhromazdenie – okrem schvaľovania sprav bol i volebný rok boardu.
Žaujemkýne o post sa mohli nahlasiť vopred. Okrem bývalých cleniek boardu sa prihlasila este Penný
Kerrigan z Kanadý. Jej víziou je zaloziť v Kanade materske centra a sieť. Board bol jednohlasne zvolený :
Renate Stein, Ingrid Bregenzer, Emese Dömösi, Andrea Laux a Penny Kerrigan.

Sprievodný program bol bohatý na navstevý materských centier v Budapesti, stihli sme tri s rozným
konceptom . Spoznali sme projekt Mother Nature, ktorý Emese prezentovala aj v Žiline na konferencii
Láskavo do života v 2018.
Prestavký boli obohacujuce o nove tvare, kontaktý, skusenosti z vonka... Priestor i na poďakovanie sa za
príspevký do časopisu Materské centrá...

V ramci zalozenia novej webovej stranký
https://minemothercenters.org/ sme intenzívne
pracovali na novom logu .
Stretnutie bolo plodne. Aj vďaka tomu napríklad
sme nadviazali spolupracu s troma organizaciami
z týchto krajín na spolocných projektoch. Praca
v a s MINE sa zacína priblizovať predstavam ÚMC
Viac

si
mozete
pozrieť
na
FB:
https://www.facebook.com/mothercenters/
a tiez mozete svojimi novinkami prispievať
v skupine MINE_GROÚP https://www.facebook.com/groups/minemothercenters/

FINANČNÁ SPRÁVA

účet
501
512
518
521
524
543
549
546

náklady
Materiál
Cestovné
Služby
Mzdy
Odvody
odpísané pohľ.
bankové popl.
Dar iným org.
SPOLU náklady

ÚMC SPOLU
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
35 426,79
8 910,61
26 516,18
6 422,62
238,71
6 183,91
55 849,85
3 773,50
52 076,35
26 130,86
1 041,74
25 089,12
8 594,49
528,11
8 066,38
0,00
0,00
0,00
241,68
0,00
241,68
5 425,00
0,00
5 425,00
138 091,29
14 492,67
123 598,62

účet
602
604
643
662
664
665
667
691

výnosy
tržby služby
tržby tovar
odpis pohľad.
príspevky od org.
členské
2% z daní
zbierky
Dotácie
SPOLU výnosy

ÚMC SPOLU
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
14 646,43
14 046,43
600,00
432,00
432,00
0,00
149,69
149,69
26 999,23
0,00
26 999,23
3 663,00
0,00
3 663,00
2 500,18
2 500,18
1 426,00
0,00
1 426,00
89 472,55
0,00
89 472,55
139 289,08
14 478,43
124 810,65

hospodársky výsledok

1 197,79

-14,24

1 212,03

