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... pri porozumení svojim 
deťom i sebe samému

Pri výchove svojich detí je láska a  porozumenie nevyhnutné, avšak nie 
samozrejmé. Únia materských centier v rámci svojej dlhodobej kampane 
„Ako chceme vychovávať svoje deti“ zrealizovala množstvo diskusií me-
dzi rodičmi i s odborníkmi. Na základe praktických poznatkov a potrieb 
rodičov následne vypracovala kurz „Ako rozumieť svojim deťom i  sebe 
samému“, ktorý Ministerstvo školstva SR akreditovalo. Viaceré mater-
ské centrá, poskytujúce tento kurz, sa tak stali „Akadémiami praktického 
rodičovstva“. Mamy a otcovia, budúci rodičia i všetci tí, ktorým záleží na 
čo najlepšej výchove detí, majú možnosť absolvovať tento kurz a vložiť – 
vďaka získaným poznatkom –  kúsok svojho srdca do svojho dieťatka.

... pri príchode bábätka 
láskavo do života

Tehotenstvo je výnimočným obdobím v živote každej ženy. Či už je pláno-
vané alebo nečakané, s blížiacim sa pôrodom si každá budúca mama želá 
predovšetkým narodenie zdravého dieťatka a s tým spojený jeho bezprob-
lémový a s láskou očakávaný príchod na svet. Ktoré mamy to zažili, vedia, 
že nie vždy je to také jednoduché. Únii materských centier záleží na tom, 
aby deti prichádzali do života s láskou. Znamená to na jednej strane ústre-
tový prístup zdravotníkov a lekárov, ale na druhej strane aj pokojnú a pri-
pravenú mamu. Kúsok srdca pri príchode svojho bábätka do života môže 
mama vložiť sama do seba – informovaním sa na svoje práva a možnosti 
rodičky ako aj diskusiou s inými mamičkami. Únia materských centier po-
núka v rámci svojej kampane Láskavo do života vo viacerých svojich člen-
ských materských centrách poradenstvo i predpôrodné kurzy.

...prejdením jednej 
míle pre mamu

Byť dobrým vzorom pre svoje deti je jeden z najľahších spôsobov výchovy 
a  zároveň aj najťažšou úlohou pre rodičov. Prejaviť akýmkoľvek spôso-
bom úctu svojej mame, svokre, starej mame, krstnej či adoptívnej mame 
je jednou z mnohých možností, ako byť dobrým vzorom. To je ten kúsok 
srdca, ktoré takto dávame všetkým mamám. Únia materských centier 
v spolupráci s materskými a rodinnými centrami* každoročne organizu-
je podujatie ku Dňu matiek pod názvom „Míľa pre mamu“. Hoci ide len 
o jednodňovú akciu, jej význam je dlhodobý a vplyv na postavenie matiek 
na Slovensku výrazný. Kúsok svojho srdca môžeme všetkým mamám daro-
vať účasťou na podujatí Míľa pre mamu, ktoré bude v sobotu 7. mája 2011 
vo viacerých mestách a obciach na Slovensku.

Únia materských centier  
   srdcová záležitosť
už osem rokov

CENTRÁČIK

Možno je to náhoda, možno to tak chcel osud. Stalo sa to pred ôsmimi rokmi. 

Presne 14. februára, na sviatok sv. Valentína – patróna zaľúbených, sa konalo 

prvé spoločné stretnutie zástupkýň materských a rodinných centier, na ktorom 

sa dohodli, že spoločne vytvoria Úniu materských centier. Desiatky žien 

z celého Slovenska do tejto organizácie vložili a stále vkladajú svoje srdcia. 

Vďaka tomu Únia materských centier pomáha čoraz väčšiemu počtu ľudí. 

K 8. narodeninám ju môžete podporiť darovaním 
– kúska toho vášho srdca...

* Únia materských centier vlastní ochrannú známku k podujatiu Míľa pre mamu, organizovať 

toto podujatie je možné len so súhlasom Únie materských centier.
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...pri vstupe s dieťaťom

V dnešnej dobe už nie je pre fi rmy takým prekvapením ako kedysi, ak 
rodičia chcú ísť so svojím dieťatkom do čajovne, cukrárne, kaviarne, či 
do reštaurácie, stráviť príjemný pobyt v hoteli aj so svojimi najmenšími 
deťmi, alebo ísť do predajne na väčší nákup s dieťatkom v kočíku. Aj 
vďaka kampani Únie materských centier pod názvom „Vstúpte s die-
ťaťom“ sa povedomie podnikateľského sektora na Slovensku výrazne 
prispôsobilo potrebám rodín s  malými deťmi. Kúsok svojho srdca pri 
vstupe s dieťaťom tak dáva viac ako 80 zariadení na Slovensku ocene-
ných ako „Zariadenia priateľské k  deťom a  rodinám“. Všetky spĺňajú 
kritériá Únie materských centier, a preto ich označila nálepkou „Vstúp-
te s dieťaťom“.

... pre lepší život rodín 
s malými deťmi

Pred viac ako desiatimi rokmi  začali vznikať na Slovensku prvé mater-
ské centrá. Zakladajúce ženy, mamy na materskej/rodičovskej dovolen-
ke, si čoraz viac uvedomovali potrebu spájania. Únia materských cen-
tier vznikla v roku 2003 ako jediná sieťová organizácia na Slovensku 
založená „zdola“, ako prirodzené vyústenie neformálnych stretávaní 
sa žien-matiek z materských a rodinných centier. Poslaním Únie ma-
terských centier je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti 
a  spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v  najvyššom 
záujme dieťaťa, matky a rodiny. Kúsok svojho srdca v prospech všetkých 
rodín s malými deťmi na Slovensku môžete preukázať aj formou daro-
vania 2 % z daní.
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Únia materských centier vám ďakuje
za darovanie 2 % z daní.

www.materskecentra.sk

www.mamaaja.sk


