Únia materských centier,
občianske združenie

PhDr. Soňa Holíková

Čo je náplňou činnosti vašej organizácie? Aké je vaše poslanie, vaše ciele?

Poslanie
• dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti,
• spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme
dieťaťa, matky a rodiny

Na aké skupiny/ komunity ľudí sa zameriavate?
Rozloženie členov:

•
•
•
•

Cieľová skupina:
Materské a rodinné centrá, teda rodičia s deťmi 0-6rokov
Počet členov k 1.4.2016: 64
Počet sympatizantov k 1.4.2016: 12

Čo robí Únia materských centier?
pomáhajú a podporujú začínajúce MC a MC v núdzi (podporné stretnutia a
listy na miestne samosprávy, poskytovanie vzdelávania a poradenstva za
symbolické sumy, vzdelávanie pre prácu s dobrovoľníkmi)
komunikujú s predstaviteľmi verejného života, médií, ostatnými MVO na
Slovensku i v zahraničí a zvyšujú tak povedomie o MC a o situácii matiek na
Slovensku
na nediskriminačnom základe pomáhajú pri ochrane práv a zlepšení
situácie všetkých matiek a to najmä poradenstvom, informačnou
a vzdelávacou činnosťou, organizovaním kultúrnych podujatí.

Čo robí Únia materských centier?
Šíri myšlienku MC /RC
 vzdeláva v oblasti manažmentu dobrovoľníkov, písania projektov,
komunikačných zručností, PR, v práci s komunitou, v legislatíve
udržiava informovanosť svojich členov (www.materskecentra.sk,
časopis Materské centrá, vnút. e-konferencia)
koordinuje spoločné aktivity: Míľa pre mamu, kampaň Vstúpte
s dieťaťom, Akadémia praktického
rodičovstva

Materské a rodinné centrá
- samostatné občianske neziskové združenia
- vznikajú „zdola“ spravidla z podnetu a
záujmu rodičov
- nie sú napojené na rozpočty štátu, miest a
obcí
- manažment vykonávaný na
DOBROVOĽNÍCKOM základe
- poskytujú služby pre širokú verejnosť

Ako je vaša organizácia financovaná?

• Granty
• Asignácia 2% z daní
• Zbierka „Ďakujem, že si mama“
• DMS zbierka
• Dary, sponzorstvo....

• Únia materských centier nie je napojená na žiadne štátne/miestne
rozpočty

Verejná zbierka ĎAKUJEM, ŽE SI MAMA!
Materské centrá fungujú na báze vzájomného pochopenia, pomoci a
z toho prameniaceho entuziazmu tieto potreby naplniť.

Kúpou usmievavého slniečka v cene 1,- € sa môžete zapojiť do celoslovenskej
zbierky "Ďakujem, že si mama" a podporiť tak činnosť materských a rodinných
centier na celom Slovensku.
Za vyzbierané peniaze centrá môžu nakúpiť hračky, športové vybavenie, knihy,
materiál na tvorivé dielne a kurzy, ale aj zaplatiť nájom a energie.

• Projekt Ženy ženám
„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých

Cieľ projektu
Vytvoriť poradenské centrum na uskutočňovanie
preventívnych opatrení pri násilí páchaného na ženách a
deťoch

Celospoločenský význam projektu Ženy ženám
• Uskutočniť širokú osvetu o
probléme domáceho, rodovo
podmieneného násilia a jeho
vplyvu na deti v materských
centrách na Slovensku.

• Pomáhať, hovoriť o probléme,
nezatvárať oči a nebáť sa. Čím
viac sa dostavajú príbehy žien,
ktoré to zvládli na verejnosť,
tým viac žien dozreje k
rozhodnutiu začať konať.

• Vymedzenie postavenia
materských centier voči centrám
vznikajúcim za účelom
poskytovania komerčných
služieb
• Materské centrá budú môcť
rozšíriť svoju pôsobnosť na poli
poskytovania preventívnych
služieb

Kde pri svojej práci využívate poznatky zo psychológie?

Akadémie praktického rodičovstva

30 hodinový kurz akreditovaný MŠ SR
„Ako rozumieť svojim deťom a sebe
samému“
Tréningový manuál lektoriek kurzov

Kedy sa vám zdá vaša práca najzmysluplnejšia?

Míľa pre mamu 2016
• 1609 metrov pre svoju mamu
• Poďakovanie za dobrovoľnícku
prácu žien - matiek v materských
a rodinných centrách, ktoré
počas svojej rodičovskej
dovolenky nezištne pomáhajú
svojej komunite, vytvárať
bezpečný priestor pre rodiny s
malými deťmi.

28 272
registrovaných
účastníkov

Míľa pre mamu spája Slovensko aj zahraničie
BRATISLAVSKÝ KRAJ
•Bratislava - ÚMC, MC Budatko, RC Dlháčik, MC Klbko, RC
Kramárik, RC Macko, RC Obláčik, RC Prešporkovo, RC Ráčik,
MC Podunajské Biskupice
•Bernolákovo, KC Prístav
•Lozorno, MC Muška
•Malacky, MC Vánok
•Pezinok, CENTRUM PRE RODINU (MaMaTaTaJa)
•Rohožník, MC Kvietok
•Senec, MC Senecké Slniečko
TRNAVSKÝ KRAJ
•Galanta, RC Bambuľkovo
•Senica, MC Stonožkine Slniečka
•Sereď, RC MAMA klub
•Skalica, MC Slnečnica
•Šajdíkové Humence, TJ Kerko
NITRIANSKY KRAJ
•Levice, MC Medulienka
•Lipová, MC Nezbedko
•Nitra, MC Klokanček
•Pukanec, MC Pukanček
•Šaľa, MC Mamy mamám
•Veľké Zálužie, MC Blšky
•Vráble, MC Chrobáčik
•Zlaté Moravce, MC Mami-Oáza
•Žitavany, ZŠ J.V. Šimka

TRENČIANSKY KRAJ
•Bánovce nad Bebravou, MC Anjelikovo
•Bošáca, Obecný úrad
•Handlová, MC Lienka
•Nováky, MC Nováčik
•Partizánske, Mestská umelecká agentúra
•Považská Bystrica, MC Včielka
•Prievidza, MC Slniečko
•Stará Turá, MC Žabka
•Trenčín, MC Srdiečko
•Trenčianske Teplice, RC Ovečka
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
•Banská Bystrica - MC Hviezdička, MC Mamina, MC Mostík
•Brezno, MC Slniečko - centrum
•Hriňová, MC Mravček
•Lučenec, MC Jahôdka
•Nová Baňa, MC Gašparko
•Opatovská Nová Ves, RC Štvorlístok
•Revúca, MC Gombíkovo
•Sliač, MsKS
•Šávoľ, OZ Františka Suláka
•Žarnovica, Centrum voľného času

ŽILINSKÝ KRAJ
•Dolný Kubín, MC Píšťalka
•Liptovský Mikuláš, MC Zornička
•Martin, Rodinné centrum
•Námestovo, RC Drobček
•Nižná na Orave, MC Dupajda
•Ružomberok, MC Nevedko
•Žilina - MC Levík, MC Nezábudka
KOŠICKÝ KRAJ
•Košice - MC Smajlík, RC Stonožka
•Prakovce, MC Harmónia
PREŠOVSKÝ KRAJ
•Poprad, MC Bambino
•Prešov, ROC Emerka
•Vranov nad Topľou, MC Slniečko
ZAHRANIČIE
•Česká republika - Přerov, MC Duha klub - Rodinka
•Írsko - Dublin, MC Obláčik
•Srbsko - Báčsky Petrovec, MC Srdce

Kedy pri svojej práci prežívate zážitok komunity? Kedy cítite, že ste
súčasťou väčšieho celku, prežívate spoločné puto s druhými
ľuďmi a vnímate, že ste si s inými ľuďmi blízko?

Víkend s členkami a ich rodinami materských
centier v rámci Medzinárodného dňa
materských centier

Valné zhromaždenie Únie materských centier

Môj komunitný život...

MC Ráčik a protestný pochod na
záchranu materského centra

Prvá sídlisková komunitná záhrada s RC Ráčik
a ich Restaurant day

Spoločné dovolenky

Lampiónový sprievod RC Ráčik s
návštevnosťou 400ľudí

Ako vaša organizácia využíva prácu dobrovoľníkov?

• Stojíme na práci dobrovoľníkov
• Zatiaľ sú pre nás jedinou zárukou trvalej udržateľnosti MC
a robíme s nimi pravidelné stretnutia

Čo vás na tejto práci najviac teší?

• Únia materských centier je tu 11 rokov a
dnešné mladé rodiny ani nepoznajú svet
bez materských centier...sú
samozrejmosťou
• Deti sú súčasťou aktívneho života žien
• Sme etablovaná organizácia, ktorá dokáže
spolu so svojimi členmi vytvárať silu a
priniesť zmeny do konkrétnych životov
• Vyrastajú v nich aktívni občania (máme
poslankyne miestnych zastupiteľstiev aj
vicestarostku)
• Dobrovoľníci a ochota urobiť niečo len tak.
V oboch nasledujúcich videách účinkujú len
dobrovoľníci....mamy, otcovia, herci,
speváci, sochárka...
• Ľudia, ktorí vnímajú svet podobne ako ja

S akými prekážkami sa stretávate pri
napĺňaní svojho poslania?

• Financovanie - často je v podmienkach
grantu zákaz miezd pre ľudí, len
materiálne zabezpečenie
• Legislatíva – stále pojem „materské
centrá“ nepozná
• Prevencia bez reálnych financií
• Nepochopenie rozdielov medzi škôlkou a
materským centrom medzi verejnosťou,
médiami, volenými zástupcami miest a
obcí
• Veľká fluktuácia ľudí – matky odchádzajú
z RD do práce
• Ľudský faktor - veľa žien sa musí
dohodnúť 

Ako fungujeme.....

Video Únie materských centier

30 sekundový spot k Míli pre mamu 2014, v ktorom účinkujú len dobrovoľníci.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Soňa Holíková
Únia materských centier
sona.holik@gmail.com
0915/930840

