VALNÉ ZHROMAŽDENIE Únie materských centier
11. 6. 2022, Súľov, Panoráma

,

Program Valného zhromaždenia 11. 6. 2022
10:00 – 12:00 Registrácia účastníkov, preberanie časopisov, kníh, darčekov
a pod.
12:00 - 13:00 Obed
13:30 - 13:45 - Slávnostné otvorenie, odsúhlasenie programu VZ,
odsúhlasenie mimoriadneho VZ ÚMC (v prípade
nedostatočného počtu hlasujúcich členov), voľba
zapisovateľky a skrutátorky
13:45 – 14:30 - Vaše predstavovanie centier – v čom sme výnimoční
(kreativite sa medze nekladú)
14:30 – 15:15 - Prezentácia výročnej správy a účtovnej závierky – projekty,
MPM
15:15- 15:30 - Prestávka na kávu
15:30 – 16:00 – Predstavenie Dozornej rady UMC, Vnútorného poriadku
UMC, diskusia o voľbách – pracovné náplne
16:00 – 16:20 – Učenie pre život – praktické skúsenosti – lektorky UPZ
16:20 – 16:40 – Erasmus CZ a SK – Katka Scott
16:40 – 17:00 – Medzinárodná sieť MINE – Katka Jarinová
17:00 – 17:30 – Láskavo do života a pomoc utekajúcim rodinám – Silvia
Mokrišová, Katka Scott
17:30 – 18:20 - Diskusia
(ekonomické okienko, nápady – časopis, ako si vieme pomôcť,
poradiť, nápady na vylepšenie kampaní, ,...)
Únia materských centier, o.z.
www.materskecentra.sk
umc@materskecentra.sk

Odborárske námestie 3
Bratislava 811 07

VALNÉ ZHROMAŽDENIE Únie materských centier
11. 6. 2022, Súľov, Panoráma

,

18:20 – 18:30 – SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA
18:30 – 21:00 – večera
21:00 - ..... večer plný spevu, tanca a zábavy

Program Valného zhromaždenia 12. 6. 2022
8.00 – 9:30 – raňajky
9:30 – Záver valného zhromaždenia 2022

Zmena programu vyhradená. čas aktivít je predpokladaný – bude na nás ako
to zvládneme 

TEŠÍME SA NA VÁS
1 osoba z členského MC má hradené ubytovanie a stravu počas celého pobytu,
Deti do 12 rokov ubytovanie zdarma, strava 50 %.
Ostatných sa týkajú tieto ceny: dospelý jedna noc 30 €, 2 noci 36 €, + plná penzia 25 €,
Polpenzia 15 €.
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