Súhrnná správa o činnosti za rok 2005

ÚNIA MATERSKÝCH CENTIER
„Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uznanie materstva
v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom
záujme dieťaťa.“

Únia materských centier (ÚMC) je mimovládnou neziskovou organizáciou,
ktorá združuje materské centrá po celom Slovensku; v súčasnosti je ich viac než 70.
Šíri koncept materského centra, inšpiruje a podporuje vznik nových materských centier
ako priestoru, v ktorom môžu mamy aj so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať
obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a
nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii.
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ÚMC vytvára fungujúcu sieť, v ktorej udržiava informovanosť
materských centier, koordinuje spoločné aktivity a pomáha materským
centrám v núdzi. Stará sa o trvalú udržateľnosť materských centier.
Komunikuje s predstaviteľmi verejného života, médiami, ostatnými
mimovládnymi organizáciami na Slovensku i v zahraničí. Buduje tak
vážnosť a dôveryhodnosť siete materských centier ako partnera pre celospoločenské
diskusie a riešenie problémov matiek v spoločnosti.
Pomáha pri ochrane práv mám, detí a

rodín. Poradenstvom, lobbyingom,

publikačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním spoločenských a
kultúrnych podujatí a ich medializáciou kráča po ceste, na konci ktorej je krásny cieľ:
„Lepší svet okolo, ktorý súvisí s mamami, deťmi, rodinami.“
ÚMC je aktívnym členom medzinárodnej siete MC mine

(Mother Centers

International Network for Empowerment).
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Rok 2005 v Únii materských centier
Rok 2005 bol pre Úniu materských centier rokom, v ktorom sa
priebežne realizovali naplánované projekty, ale štartovalo aj mnoho nových
aktivít a projektov.

Pre rok 2005 je najcharakteristickejší mimoriadne

dynamický rast počtu materských centier na Slovensku, projekty zviditeľňujúce činnosť
a prínos materských centier v živote rodín a aktivity smerujúce k udržateľnosti
materských centier a ich siete.
Pojem MC sa stáva značkou a UMC sa stáva čoraz zaujímavejším partnerom pre
spoluprácu organizácií všetkých sektorov. Je to skutočnosť veľmi oslňujúca, ale zároveň
aj veľmi krehká. Nesmieme stratiť svoj kredit, musíme sa snažiť o uchovanie si svojho
štítu úprimnosti a poslania, čo zvyšuje nároky na sebakontrolu a transparentnosť. Projekt
siete opätovne podporený na obdobie 3 rokov

Nadáciou Bernarda van Leera len

zdôrazňuje naše záväzky voči sebe a materským centrám, voči mamám, deťom, rodinám
a v neposlednom rade aj donorom. Úspešné PR aktivity ako Zariadenia priateľské
k deťom a rodinám, 3.ročník benefičného koncertu ku Dňu matiek, Guinessov svetový
rekord a projekt Equal nám otvorili ďalšie možnosti pre nadnárodnú spoluprácu. Aj keď
sa zdá, že sieť na Slovensku nie je na toľko silná aby mohla medzinárodne
spolupracovať, kontext nadnárodnosti je nesmierne potrebný a silný, silný ľudsky aj
strategicky. Ďalšie projekty, ako Internetizácia

siete MC, projekt Materinej dúšky,

Sociálnych poradní a ďalšie, ktoré sú v štádiu rozpracovania, môžu výrazne napomôcť
perspektíve udržateľnosti MC a napĺňaniu ich poslania na lokálnej úrovni.
S veľkým úspechom sa stretla naša kampaň za humanizáciu pôrodníc. To
množstvo mailov na changenete o podpore tejto petície ma čoraz viac presviedča
o potrebnosti existencie UMC a MC, a o význame tejto formy aktivít. Je úžasné vidieť
ako naša únia mobilizuje a spája, ako pomáha riešiť problémy v nedostatočne
fungujúcom systéme, učí ľudí byť neziskuchtivými a slušnými.
Veľkým úspechom bolo vydanie pilotného čísla nášho časopisu Materské centrá
a niekoľkonásobné zvýšenie návštevnosti našej webky.
Eva Fiedlerová, predsedníčka Správnej rady Únie materských centier
ÚNIA MATERSKÝCH CENTIER 3
Baštová 5, 81103 Bratislava
tel.: 004212 54417 906; e-mail: umc@materskecentra.sk
www.materskecentra.sk

Podpora a rozvoj siete materských centier na Slovensku –
hlavná úloha Únie materských centier aj v roku 2005
Koncept a myšlienka materských centier vychádza zo vzájomnej pomoci a zdieľania
poznatkov a skúseností v komunite matiek na materskej dovolenke s malými deťmi.
Materské centrum je miesto pre mamy, ktoré čas raného detstva svojho dieťaťa chcú
prežiť zmysluplne a plnohodnotne spolu s ním. Materské centrum umožňuje matkám
s malými deťmi vyjsť z pozície sociálnej izolácie, ktorú im navodzuje celodenná náročná
starostlivosť o malé deti. Ponúka možnosť vymaniť sa zo stereotypu a uplatniť sa v
rámci svojej profesie, tvorivosti, záujmov a rozvíjať vlastné projekty.
V materskom centre sa môžu matky vzdelávať, prípadne rekvalifikovať, nadobúdať nové
zručnosti a tým objaviť vlastnú spoločenskú hodnotu. MC ponúka tiež rozptýlenie,
relaxáciu a iné aktivity, ktoré zväčša kopírujú potreby komunity.
MC poskytujú spoločenstvo, solidaritu a otvorenosť pre všetky generácie.
V materskom centre sú vítané deti od najútlejšieho veku (od niekoľkých týždňov života),
kde nájdu prirodzenú spoločnosť vrstovníkov a môžu vidieť mamu v tvorivej a aktívnej
úlohe, inak ako v domácnosti. Materské centrá poskytujú pre najmenších estetické,
príťažlivé a bezpečné prostredie s voľnými aj organizovanými aktivitami zameranými na
hru, pohyb a tvorivosť.
Materské centrá fungujú ako neziskové organizácie prevažne formou Občianskych
združení. Ich obsah je tvorený na báze rodinnej svojpomoci a vzájomného učenia s
podobnými organizáciami. Matky sa podieľajú na samospráve centra a vytvárajú
spoločné aktivity, čím prispievajú k rozvoju občianskej spoločnosti a vyzdvihujú
postavenie materstva.
Materské centrá sa spájajú do siete a stávajú sa členmi Únie materských centier, aby tak
posilnili svoj princíp zdieľania, pomoci a vzájomného učenia, ktoré prospieva celej sieti.
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Štruktúra Únie materských centier
Štatutárne orgány:
Štatutárne zástupkyne:
RNDr. Eva Fiedlerová, predsedníčka Správnej rady ÚMC, MC Bambino Poprad
Ing. Eva Pavlíková, podpredsedníčka Správnej rady ÚMC, MC Bábätko Bratislava
Členky Správnej rady ÚMC:
Martina Adamkovičová, MC Mymamy Prešov
Ľudmila Hrabovcová, MC Pikolo Ivanka pri Dunaji
Petra Gunárová, MC Klbko Bratislava
Miloslava Kvasnicová, MC Včielka Považská Bystrica
Jana Ťažárová, Playgroup Banská Bystrica
Kontrolná komisia (zvolená 7. 10. 2005):
Zuzana Cíbiková, MC Senecké Slniečko Senec
Elena Kašiaková, MC Kubko Detva
Zmeny v štatutárnych orgánoch v priebehu roku 2005:
Členka SR Jana Ťažárová sa k 1. 3. 2005 z rodinných dôvodov vzdala členstva
v Správnej rade ÚMC. Nahradila ju Oľga Koreňovská (MC Vševedko Ružomberok) .
Členky SR Petra Gunárová a Ľudmila Hrabovcová sa k 1. 10. 2005 z rodinných dôvodov
vzdali členstva v SR, dňa 7. 10. 2005 Valné zhromaždenie ÚMC dovoľbou zvolilo do SR
nové členky Danielu Bednárovú (MC Danka a Janka Lipany) a Radku Kutarňovú
(Martinské rodinné centrum Martin).
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Rokovania Správnej rady ÚMC a členov Únie materských centier
Rokovania SR ÚMC sa konali v roku 2005 pravidelne každý mesiac.
Členovia ÚMC sa stretli na Valnom zhromaždení 7. 10. 2005
v Podjavorníku. Členky kontrolnej komisie pravidelne komunikujú
a k termínu konania ďalšieho Valného zhromaždenia vypracúvajú správu o kontrolnej
činnosti.
Zamestnanci Únie materských centier
Elena Bakošová, sieťová koordinátorka
Ing. Katarína Marková, PR koordinátorka
Personálne zmeny v kolektíve zamestnancov:
Ing. Katarína Marková ukončila pracovný pomer v ÚMC dňom nástupu na materskú
dovolenku 1. 8. 2006. Dňa 3. 10. 2005 po výberovom konaní na pozíciu koordinátora PR
aktivít nastúpila PhDr. Saskia Repčíková.

Spolupráca s inými inštitúciami v roku 2005
Spolupráca s vládou, samosprávou a vyšími územnými celkami
Počas roka 2005 sme odštartovali spoluprácu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny, ktoré podporilo májový Koncert ku Dňu matiek v Národnom tenisovom centre
a spolupracujeme

aj

pri

implementácii

projektu

Veneta

z iniciatívy

EQUAL,

financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Ministerstvo dopravy, spojov a
telekomunikácií umožnilo cez projekt Daruj počítač umiestniť 24 repasovaných
počítačov do materských centier v ÚMC. Udržiavame kontakty s Radou vlády pre
mimovládne organizácie, vyššími územnými celkami, magistrátmi a miestnymi úradmi
na celom Slovensku.
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Spolupráca s inými mimovládnymi organizáciami a ďalšimi inštitúciami:
Mimoriadnym prínosom pri činnosť ÚMC je spolupráca s ďalšími
mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré majú v centre pozornosti život detí
a rodín. Nadviazali sme spoluprácu s UNICEF pri predaji Modrého gombíka a s Ligou za
duševné zdravie pri zbierke na Linku Nezábudka. S UNICEF a WABA sme
spolupracovali v kampani Svetový týždeň dojčenia a Vianoce s UNICEF. Spolupracovali
sme so spoločnosťami Slovenská pošta, a.s. (Pošta pre Ježiška) a podieľali sme sa na
Týždni za duševné zdravie.
Pri spoločných projektoch sme spolupracovali s Inštitútom pre verejné otázky, Slovensko
– českým medzinárodným ženským fondom a Fórom donorov.
Spolupráca s dobrovoľníkmi
V roku 2005 ÚMC charakterizoval aj veľký prínos v dobrovoľníckej činnosti.
Dobrovoľníci, koordinovaní členkami materských centier vyzbierali pre rozličné zbierky
viac ako 2 milióny Sk a spolupráca sa tak osvedčila, že bude nielen v budúcich rokoch
pokračovať, ale ÚMC je rozhodnutá rôznymi formami ju rozvíjať a podporiť. Osvedčenú
jednorazovú prácu s dobrovoľníkmi by sme pomocou projektu chceli rozvinúť do
kontinuálnej spolupráce mladých dobrovoľníkov s materskými centrami v ich blízkosti,
ktorá bude v mladých ľuďoch budovať nielen vzťah k samotnej dobrovoľníckej práci, ale
rozvíjať aj ich vedomie občianskej spolupatričnosti, zdieľania a potreby verejnej
prospešnosti. Projekt je zameraný aj na budovanie medzigeneračných vzťahov v
komunite: dospievajúci – matky – malé deti a u časti mladých ľudí ponúka aj náhradu
fungujúceho rodinného prostredia. Má tak byť protiváhou k tvrdo konzumnému chápaniu
života u mládeže, ktoré vedie nielen k frustrácii, ale aj k nežiadúcim sociálnym
civilizačným javom (drogy, apatia, nezáujem o veci verejné).
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Hlavné projekty Únie materských centier, realizované
v roku 2005
Hlavným projektom Únie materských centier je trojročný projekt Peer Learning –
Benefitting the whole II.“
Ciele projektu sú
•

posilnenie siete materských centier,

•

budovanie vzťahov s verejnosťou a obhajoba záujmov matiek a rodín

deťmi

smerom navonok a
•

podnietenie celospoločenskej diskusie o výchove a rozvoji detí.

Projekt je podporený holandskou nadáciou Bernard van Leer Foundation.
Napĺňanie cieľov projektu sa v priebehu roku 2005 možno charakterizovať veľavravnými
faktami:
1. rozvoj siete materských centier mal mimoriadnu dynamiku – kým na konci roku 2004
bolo 36 MC členmi ÚMC a 15 čakateľmi na členstvo, v roku 2005 to už bolo 48
členských MC a 20 čakateľov na členstvo.

Počas roku 2005 sa teda členmi Únie

materských centier stalo 12 materských centier a pribudlo 23 nových materských centier,
ktoré požiadali o členstvo v sieti materských centier. Pre kvalitné fungovanie siete sme
preto vytvorili pozície 4 regionálnych koordinátoriek, ktoré v priebehu roku 2005
prevzali koordináciu aktivít ÚMC v regionoch. Regionálnymi koordinátorkami sa stali
Eva Poláková, Katarína Griffin, Katarína Žarnovičanová a Monika Čopáková.
2. budovanie vzťahov s verejnosťou a obhajoba záujmov matiek, detí a rodín
v spoločnosti malo v činnosti Únie materských centier rôzne podoby.
Prvým úspechom bola pomoc pri presadení novelizácie Zákona o rodičovskom
príspevku a lobbyingové aktivity pri presadzovaní materského centra ako zariadenia,
poskytujúceho služby rodinám, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi do pripravovaného
Zákona o sociálnych slubách.
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Budovali sme databázu médií a dôležitých kontaktov, zorganizovali 4
tlačové konferencie a venovali sme sa podpornému lobbyingu na úrovni
samosprávy.
Medializovali sme aktivity materských centier a únie materských
centier, pričom celková mediálna hodnota výstupov a priestoru bola
vyčíslená na viac ako 5 miliónov Sk a čítanosť médií, uverejňujúcich výstupy na viac ako
700 000 výtlačkov.
Začali sme s vydávaním vlastného informačného štvrťročníka Materské centrá,
ktoré vychádza v náklade 500 ks a distribuuje sa prostredníctvom materských centier na
verejnosť.
Sprístupnili sme inovovanú webstránku www.materskcentra.sk, ktorá s takmer
dennou aktualizáciou informuje o aktivitách materských centier a ÚMC.
Získali sme pravidelný rozsiahly priestor v odborno – populárnych mesačníkoch
so súvisiacou problematikou – časopisoch Dieťa, Mama a ja, Mamina. Pravidelne formou
tlačových správ informujeme ďalšie médiá o našich aktivitách a kampaniach.
S veľkým mediálnym záujmom sa stretla aj najväčšia PR akcia ÚMC – Koncert
ku Dňu matiek v Národnom tenisovom centre v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo
približne 5000 ľudí.
3. podnietenie celospoločenskej diskusie o výchove detí – tento cieľ napĺňame ročnou
prípravou medzinárodnej konferencie o výchove detí, ktorá začala v roku 2005, svoj
termín konania bude mať v roku 2006 a v roku 2007 bude pokračovať medzinárodnou
dopadovou štúdiou, mapujúcou pôsobenie materských centier v spoločnosti.
Projekt Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac“ – materské centrá pri
presadzovaní rovností príležitostí na trhu práce je projekt financovaný Európskym
sociálnym fondom v rámci iniciatívy Equal, ktorý realizuje rozvojové partnerstvo Veneta
(Inštitút pre verejné otázky, Únia materských centier a Akadémia vzdelávania).
UMC, spolu s partnermi projektu, po zrealizovaní výskumu a jeho zhodnotení chce v
spolupráci

s ďalšími

renomovanými

organizáciami

participovať

na

vytvorení
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legislatívnych mechanizmov, ktoré by prispievali k procesu tvorby
ústretovejších zamestnaneckých politík voči ľuďom s rodičovskými
povinnosťami.
Projekt Únie materských centier je spolufinancovaný Európskou úniou.
Základnými piliermi projektu sú:
•

Partnerstvo národné a nadnárodné: Španielsko, Taliansko, Nemecko, Slovensko

•

Rovnosť a vyzdvihnutie filozofie rovnocennosti

Projekt Veneta sa realizuje v 3 úrovniach:
1. Sociologický výskum
Garant výskumu: Inštitút pre verejné otázky
Agentúra FOCUS
- mapovanie situácie a skúseností žien-matiek a mladých rodín
- získanie

informácií o príčinách porušovania rovnosti príležitostí na trhu práce

u uchádzačovo zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
- hľadanie možností ich odstraňovania cez legislatívny proces
2. Vzdelávací modul PR zručností
Garant vzdelávania: Akadémia vzdelávania
- skvalitňovanie komunikačných zručností operátoriek v MC
- senzibilizácia zamestnávateľov v regiónoch a ich motivácia

vytvárať prorodinnú

kultúru vo firmách, podnikoch
- senzibilizácia verejnosti k situácii matiek s maloletými deťmi
3. Programy v materských centrách
•

kiosky v MC ( internet, kariérne poradenstvo, tlačoviny s voľnými pracovnými
miestami pre nezamestnané mamy)

•

edukačný program pre deti zameraný na akceptovanie rôznorodosti ako výhody

•

organizácia spoločenských podujatí (koncerty, divadielka, výstavky detských prác
a pod.)

Z ďalších projektov, odštartovaných v roku 2005 v sieti materských centier môžeme
spomenúť:
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Projekt Internetizácie materských centier, ktorý umožní sieti MC
pravidelnú

elektronickú

komunikáciu,

kvalitnú

výmenu

poznatkov

a skúseností, pravidelný vzájomný kontakt aj napriek teritoriálnej
vzdialenosti, aktualizáciu webstránky, výmenu skúseností a názorov.
Projekt finančne podporila spoločnosť T-com, ktorá poskytla 42 materským
centrám bezplatne technické zabezpečenie a vysokorýchlostné pripojenie na internet na 2
roky zdarma.
Koncom roku 2005 sa nám podarilo získať podporu pre Projekt Vzdelávania matiek
v MC, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2006 – 2008 s cieľom lepšej udržateľnosti
materských centier. Trojročný projekt umožňuje matkám v materských centrách získať
tréningy

v oblasti

vedenia

MC,

strategického

plánovania

a písania

projektov,

komunikácie so samosprávou a práce s dobrovoľníkmi. Vzdelávací projekt finančne
podporila Slovenská Sporiteľňa, a.s.
ÚMC pripravuje tiež vydanie knihy Mamy radia mamám, ktorá by mala byť spoločným
dielom materských centier. Podklady do knihy budú tvoriť teoretické i praktické
skúsenosti materských centier v oblasti zdravotnej starostlivosti o mamu a dieťa v období
tehotenstva a dojčenia.

Hlavné kampane Únie materských centier v roku 2005
Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom – dlhodobá kampaň zameraná na zlepšenie životných
podmienok rodičov s malými deťmi v slovenskej spoločnosti, súčasť ktorej je
vyhľadávanie a oceňovanie zariadení priateľských k deťom. Zariadenia, označené
certifikátom a nálepkou s nápisom Vstúpte s dieťaťom sa zaviazali vytvárať podmienky,
v ktorých sa rodiny s deťmi cítia vítané.
Ako chceme vychovávať svoje deti? – medzinárodná kampaň zameraná na zozbieranie
a výmenu grass-roots skúseností a vedomostí o výchove detí, ktorá poskytuje relevantné
podklady pre štart celospoločenskej diskusie o výchove dtí.
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Láskavo do života – je kampaňou za humanizáciu pôrodníc, teda za
zlepšenie podmienok zdravotnej starostlivosti o ženu v tehotenstve
a šestonedelí. Jej súčasťou je Petícia za humanizáciu predpôrodnej,
pôrodnej a popôrodnej starostlivosti, na ktorú sme získali viac ako 6000
podpisov.

Projekty pomoci v hmotnej a sociálnej núdzi
Pre pomoc mamám a rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi sme získali nových partnerov:
spoločnosť Friesland, ktorá sa zapojila do projektu Mlieko pre sociálne slabé rodiny.
Viac ako 400 litrov mlieka sme sprostredkovali v roku 2005 takto:
03/2005 – MC Danka a Janka Lipany pre dve sociálne slabé a mnohodetné rodiny(7 a 8
detí).
04/2005 – MC Lienka Handlová pre sociálne slabá rómska rodina s piatimi deťmi.
05/2005 – Martinské rodinné centrum pre týranú matku s tromi deťmi.
06/2005 – MC MYMAMY Prešov pre rozvedenú matka so štyrmi deťmi v krízovom
centre.
07/2005 – MC Mamatataaja Pezinok pre rodinu, kde je otec učiteľ (telesne postihnutý),
matka na MD a 3 deti.
08/2005 – MC Bambuľkovo Galanta pre rodinu, kde čakajú siedme dieťatko.
09/2005 – MC Haliganda Košice – pre rodinu s 8 deťmi, jedno trpí na cukrovku.
Spoločnosť VODAX darovala dojčenskú vodu pre zlepšenie kvality pitného režimu detí
v MC všetkým MC v sieti.
Spoločnosť SHP Group v roku 2005 sponzorsky darovala MC produkty papierovej
hygieny - toaletný papier, papierové vreckovky a kuchynské utierky, určené pre potreby
MC.
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Súhrnná správa o finančnom hospodárení organizácie
v roku 2005
1. Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2005 (uvádzané v tis. Sk)
Príjmy (v tis. Sk)
Nezdaňovaná činnosť Zdaňovaná činnosť Spolu
Tržby z poskytnutia reklamy
1724
1 724
Kurzové zisky
153
153
Príjmy z projektov
5786
5 786
Dary od FO
6
6
Príjmy z členských prísp.
35
35
Príjmy z podielu 2% zapl. Dane 161
161
Ostatné príjmy
11
11
Príjmy spolu
6 152
1724
7 876
Výdavky (v tis.Sk)
Materiál a opravy
Cestovné
Služby
Mzdy
Kurzové straty
Dary
Ostatné výdavky
Výdavky spolu

Nezdaňovaná činnosť Zdaňovaná činnosť Spolu
120
77
197
416
2
418
2 965
932
3 897
990
990
37
37
113
292
405
174
61
235
4 815
1 364
6 179

Príjmy spolu
6 152
1 724
7 876
Výdavky spolu
4 815
1 364
6 179
_____________________________________________________________________
Výsledok hosp. pred zdanením 1 337
360
1 697
Daň
- 94
- 94
Výsledok hosp. po zdanení
1337
266
1 603
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2. Stav majetku a záväzkov k 31. 12. 2005 (v tis. Sk)
Dlhodobý hmotný investičný a neinvestičný majetok
Pohľadávky
Pokladňa
Bankové účty
Ostatné
Aktíva spolu

71
401
20
3 734
9
4 235

Záväzky
Krátkodobé pôžičky
Prechodné účty
Rezervy
Výsledok hospodárenia vrátane minulých období
Pasíva spolu

661
179
1 451
19
1 925
4 235
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