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Otužovanie i výskumný 
projekt v MC Budatko 
zásluhou dobrovoľníčok 

V  bratislavskej Petržalke ponúka od jesene 
2011 Materské centrum Budatko unikátny 
kurz s názvom „Otužovanie detí – Fit po celý rok“ 
v  spolupráci s  PaedDr. Radovanom Hlatkým. 
Cieľom projektu je priblíženie otužovania ako 
hravej a zdravej súčasti života. Rodičia i deti sa 
tu oboznámia s rôznymi pohybovými aktivitami 
a pozitívnym životným štýlom. Náplňou kurzu 
je zoznámenie sa so širokým spektrom otužujú-
cich procedúr vhodných i pre tie najmenšie deti. 
Vďaka podpore Magistrátu hlavného mesta Bra-
tislavy, dobrovoľníčky – mamy z MC Budatko za-
bezpečili metodické pomôcky a jedinečnú publi-
káciu „Otužovanie detí“. Ďalšou dobrovoľníckou 
aktivitou v MC Budatko je 25 % spoluúčasť na 
výskumnom projekte „Staňme sa dvojjazyčnou ro-
dinou!“, ktorý je podporený Európskou komisiou. 
Spolu 125 rodín z 5-tich európskych krajín sa po-
dieľa na dobrodružstve učenia sa nového jazyka 
s dinokrokmi Hocus a Lotus, v ktorom je model 
výučby – naratívny formát – navrhnutý profe-
sorkou Traute Taeschner z Univerzity Sapienza 
v Ríme. Rodinám sú k dispozícii osobné školenia, 
papierový sprievodca – brožúrka, materiály pre 
spoločné aktivity a on-line poradenstvo. 
www.budatko.sk 

Európsky rok dobrovoľníctva 2011 
v materských a rodinných centrách

České divadlo Marky Míkovej na festivale 

„Krajina Haliganda“ foto: Michal Roháľ

Členovia Únie materských centier – materské a rodinné centrá 

– sú plní dobrovoľníctva. Svojou denno-dennou nezištnou prácou 

menia svet okolo seba na krajšie miesto pre rodiny s deťmi. Zaslúžia 

si obdiv i vďaku, obzvlášť počas Európskeho roka dobrovoľníctva 2011.

Dobrovoľníctvo v Skalici 
kvitne ako slnečnica

V Skalici založili Materské centrum Slnečni-
ca mamičky dobrovoľníčky Andrea Adamovičová 
a Margita Kojšová v spolupráci s CVČ vo februári 
tohto roka. „Krátko na to sme sa stali sympatizan-
tom ÚMC. Chceli sme zorganizovať podujatie ku 
Dňu matiek „Míľa pre mamu“. Touto cestou ďaku-
jem nášmu míľovému tímu: Katke Valachovičovej, 
Helenke Androvičovej a Miške Hlupikovej,“ hovorí 
koordinátorka Míle pre mamu v  Skalici Margita 
Kojšová. MC Slnečnica je k dispozícii 2x týžden-
ne a ponúka kurzy angličtiny pre mamy, tvorivé 
dielničky, poradňu a diskusie so psychologičkou, 
i narodeninové oslavy. „Spolupracujeme s pediatrič-
kou i s materskou školou, a tiež sme sa zapojili do ve-
rejnej zbierky „Ďakujem, že si mama“, ktorú organi-
zuje Únia materských centier. V novembri plánujeme 
prednášku o tradičnej čínskej medicíne,“ vymenúva 
aktivity i plány spoluzakladateľka Margita Kojšo-
vá. „V rámci Európskeho roka dobrovoľníctva chcem 
poďakovať našim dobrovoľníčkam: spoluzakladateľ-
ke Andrejke Adamovičovej, a aj ostatným mamič-
kám, ktoré akýmkoľvek spôsobom nezištne pomáha-
jú pri fungovaní MC: Adriane Horvátovej, Kataríne 
Vlachovičovej, Janke Kocianovej, našej kreatívnej 
Hanke za logo a úžasne pedantnej Zuzke za prípravu 
šablón na stenu. Máme obrovskú radosť z  každého 
návštevníka, ktorý sa k nám  vráti. Je to dôkaz, že 
o MC v Skalici je záujem,“ dodáva Margita Kojšová.
www.mcslnecnica.weblahko.sk. 

wwww.budatko.sk

Fifi dlácky L.E.S.I.K. v Stupave 
vďaka dobrovoľníctvu
V Stupave sa Materské centrum Fifi dlo teší z do-
končenia detského ihriska „Fifi dlácky L.E.S.I.K.“ 
Ihrisko sa pýši „preliezkovou“ zostavou so šmyk-
ľavkou, dvojsedadlovou hojdačkou a dvoma pru-
žinovými hojdačkami. „Veľkou atrakciou pre deti 
je kopec hliny, ktorý bude zatrávnený, takže škvrny 
od hliny na oblečení vystriedajú škvrny od trávy,“ 
smeje sa koordinátorka MC Fifi dlo Eva Mrázová. 
Jej veľká vďaka patrí MKIC v Stupave za ich spo-
luprácu a pomoc. Nezabúda ani na všetkých dob-
rovoľníkov, bez ktorých by jama pod hojdačkami 
bola veľmi hlboká. „Jedným z najkrajších momen-
tov bolo, keď mi okoloidúci p. Juraj zobral lopatu 
z rúk hovoriac, že sa nemôže pozerať na to, ako žena 
nakladá lopatou štrk do vozíka,“ spomína Eva Mrá-
zová na milé zážitky s dobrovoľníkmi. „Realizácia 
by nebola možná ani bez fi nančných a materiálnych 
príspevkov od partnerov MC Fifi dlo, ktorými sú: 
Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia Orange, 
Krajn s.r.o., Agroservis a všetci darcovia 2 % dane. 
Pozemok, na ktorom sa Fifi dlácky L.E.S.I.K. nachá-
dza, prenajalo MC Fifi dlu mesto Stupava,“ dodáva 
Eva Mrázová. Na budúci rok plánuje MC Fifi dlo 
osadiť lavičky pre rodičov a určite nájde miesto aj 
pre kolotoč. Otváracie hodiny ihriska pre verej-
nosť sú totožné s otváracími hodinami pre herňu 
MC Fifi dlo v Stupave: pondelok, utorok, streda 
a piatok od 9.00 do 11.00 hod. „Otváracie hodiny 
môžu byť rozšírené, ak sa nájdu mamičky/oteckovia 
– dobrovoľníci, ktorí budú ochotní otvárať ihrisko 
a herňu v popoludňajších hodinách,“ povedala Eva 
Mrázová. 
www-sites.google.com/site/fi fi dlonew/kontakt

Haliganda, ako Akadémia praktického rodičovstva, otvorila v septembri 
ďalší, v poradí už štvrtý kurz o výchove „Ako lepšie rozumieť svojim deťom 
a sebe samému“. „Nie je to ako vyučovanie v škole. Sprevádzam rodičov už štvr-
týkrát tými istými výchovnými témami a zakaždým je to iné. Nové skúsenosti, 
originálne tipy, odlišný pohľad na rodičovstvo, iné očakávania. Spoločné však 
majú to, že kurz obohacuje všetkých zúčastnených,“ hodnotí lektorka APR 
Silvia Sorgerová. V Haligande doteraz kurz absolvovali mamy niekoľko-
mesačných prvorodených bábätiek, cez mnohodetné mamy, až po rodičov 
tínedžerov, učiteľky a špeciálne pedagogičky. Európsky rok dobrovoľníctva 
je pre Haligandu príležitosťou, ako zviditeľniť svoju prácu s dobrovoľník-
mi. Na júnovom druhom ročníku celoslovenského festivalu pre deti a ich 

zvedavých rodičov „Krajina Haliganda“ pomáhalo organizátorom počas 
4 dní 32 dobrovoľníkov. Festival sa ocitol v zozname udalostí Slovenského 
inštitútu mládeže Iuventa. Z festivalu spravil Pavol Višňovský pre Iuventu 
v rámci medzinárodného projektu videoreportáž o nadšencoch pomáha-
júcich s „Krajinou Haliganda“. Koncom septembra získala Haliganda v no-
vom nábore ďalších 8 dobrovoľníkov, a to nielen z radov mamičiek z mater-
ského centra. Prišli aj študenti a zamestnané ženy. Ponuka práce je široká. 
„Nejde nám iba o šikovné a ochotné ruky, ale aj o ľudí, vzťahy, priateľstvá. Verí-
me, že sme tak zasiali myšlienku „haliganďanstva“ do ďalších otvorených duší,“ 
povedala Silvia Sorgerová z OZ Haliganda 
www.haliganda.sk
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Video o dobrovoľníkoch v košickej Krajine Haliganda


