Výročná správa 2008
OZ MC Srdiečko

za rok 2006

„Čím by bol človek bez detí, keby sa láska objedla? Prázdny stôl,
možno prestretý. A život šiel by povedľa...“

Stanislav Štepka

Úvod
Materské centrum Srdiečko je občianske združenie, ktoré funguje v priamom srdci
Trenčína už viac ako tri roky, avšak jeho história siaha až do roku 2002. Jeho hlavným
poslaním je podporovať ideu materstva a rodičovstva, rozvíjať vzťah medzi deťmi a ich
rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom. Pomáha tiež rozširovať a upevňovať ženám na
materskej a rodičovskej dovolenke svoju profesiu a záujmy. Tiež otvára matkám a deťom
najmä do veku troch rokov možnosť prvých kontaktov, poskytuje zázemie mamičkám a
materskej dovolenke na spoločenské kontakty, profesionálne poradenstvo z rôznych oblastí,
ktoré priamo či nepriamo súvisia s týmto najkrajším obdobím v živote každej matky a jej
dieťaťa.
Materské centrum Srdiečko vyplnilo medzeru v našej spoločnosti, ktorá tu existovala.
Matky na materskej dovolenke a deti do troch rokov dovtedy jednoducho nemali možnosti ani
priestory žiť akýmsi "spoločenským životom". Materské centrum je akoby šité na mieru práve
tejto čoraz početnejšej skupine našej spoločnosti. No, samozrejme, centrum otvára čoraz
častejšie svoju náruč aj ostatným, ktorí radi do jeho priestorov zavítajú. Svoje miesto si tu
našli aj oteckovia, starší súrodenci, starí rodičia, tety...
Centrum sa stalo akýmsi ozajstným centrom, ktoré poskytuje celý komplex podpory
pri riešení mnohých situácií a problémov spojených nielen s materstvom, ale aj s rodinou ako
takou, zdravotnou starostlivosťou, pedagogikou, rozvíjaním si kvalifikácie, zručností a v
neposlednom rade aj priestor na hranie, dojčenie, kŕmenie či prebalenie tých najmenších.
Dnes už Materské centrum Srdiečko nie je iba akýmsi projektom či experimentom. Už
neodmysliteľne patrí do centra mesta a centra tých, pre ktorých je rodina, materstvo a deti tým
najdôležitejším v živote.
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kedy a kde bolo právne zaregistrované: máj 2002, Ministerstvo vnútra SR
veľkosť členskej základne: 12 členiek a 3 sympatizantky
sídlo: Hviezdoslavova 6, 911 01 Trenčín
číslo telefónu: + 421 32 74 304 32
mobil: + 421 904 909 435
www: www.mcsrdiecko.sk
e-mail: mcsrdiecko@stonline.sk
otváracie hodiny: pondelok od 15.00h do 19.00h, utorok - piatok od 10.00h do 19.00h
bankové spojenie: Dexia banka - číslo účtu 661566001/ 5600
skype: materske centrum Srdiecko Trencin

Ľudia z MC Srdiečko

predseda OZ:
Mgr. Vladimíra Strmenská (zároveň aj členka)

podpredsedovia OZ:
Mgr. Adriana Demjanovičová (zároveň aj členka)
Zuzana Koláriková (zároveň aj členka)

revízor OZ:
Mgr. Martina Bučeková (zároveň aj členka)

členky OZ:
Eva Hubinská
Ivana Kováčiková
Ing. Martina Lukáčová
Mgr. Katarína Griffin
Mgr. Zuzana Vladárová
Patrícia Lukačková
PaedDr. Alexandra Jakubcová
Mgr. Martina Rečičárová
Dagmar Sváteková
MUDr. Michaela Podkovičová
Mgr. Jana Pondušová
Mgr. Petra Hodáková

Sympatizanti:
Mgr. Ivana Strapková
Mgr. Elena Gogoláková
Mgr. Jana Lesajová

zamestnanec:
Emília Hromníková (zároveň aj členka)

História, poslanie a ciele materského centra
História materských centier sa vo svete začala písať v Nemecku pred viac ako
dvadsiatimi rokmi.
Model materského centra bol výsledkom výskumu nemeckých sociológov, ktorí
zisťovali, čo v dnešnej modernej spoločnosti chýba súčasnej žene - matke. Prvé dve materské
centrá financovala nemecká vláda.
Myšlienka materského centra sa tak ujala, že následne sa spustila akási lavína ďalších
a ďalších centier, ktoré vznikali svojpomocne po celom Nemecku, Európe aj na iných
kontinentoch. Iniciátorka vzniku materského centra Monika Jaeckel predstavila koncepciu
ideálneho materského centra. Materské centrum predstavila ako miesto, kde sú ženy hlavným
objektom záujmu, nájdu tam priestor pre relaxáciu, vzdelávanie či uplatnenie sa. V
materskom centre sú deti vítané a život v centre sa odohráva podľa potrieb žien a detí. Je
otvorené denne a nepretržite a pre všetkých.
Materské centrá na Slovensku začali vznikať v roku 1996, kedy vzniklo niekoľko
skupiniek mladých matiek. Tie sa začali stretávať a vymieňať si skúsenosti s materstvom a
rodičovstvom.
Rok 2001 bol pre materské centrá na Slovenku prelomovým. V tomto roku začali
materské centrá vznikať z iniciatív matiek po celej krajine. Spočiatku začali medzi sebou
komunikovať len neformálne, no potreba spolupráce, spoznávania sa a vyššej organizovanosti
dospela až k prvej spoločnej konferencii v roku 2001 v Poprade.
Únia materských centier bola zaregistrovaná ako občianske združenie v lete 2003. Je
celoslovenskou organizáciou a zastrešuje 70 materských centier a ďalších 8 čaká na prijatie.
Najvyšším orgánom únie je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria členské centrá a stretáva sa
jedenkrát ročne.

Naše Materské centrum Srdiečko svoju históriu započalo začiatkom roku 2002 ako
klub mamičiek. Jeho členskú základňu tvorili výlučne mamičky na materskej dovolenke.
Zbližovala nás potreba stretávať sa, deliť sa i informácie a skúsenosti a vytvárať program sebe
a našim deťom.
V máji toho istého roku sme požiadali o registráciu Ministerstvo vnútra SR ako
občianske združenie. Vtedy sme začali aj s intenzívnym hľadaním priestorov pre naše
pravidelné aktivity. Spočiatku nám vyšlo v ústrety Komunitné centrum Juh a ponúklo nám
svoju klubovňu. Vtedy sa naša činnosť zintenzívnila a pribudlo množstvo aktivít. V septembri
2003 však centrum ukončilo svoju prevádzku. Nová história nášho materského centra sa
začala písať až v roku 2004, kedy sme od mesta získali priestory v priamom centre mesta na
Hviezdoslavovej ulici, kde pôsobíme dodnes.
Materské centrum má v dnešnej modernej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Je
miestom pre matky s deťmi, rodiny a všetkých tých, ktorí chápu rodinu ako najdôležitejšiu
jednotku spoločnosti a materstvo ako najkrajšie poslanie ženy s matky.

Štruktúra a členská základňa
Naše Materské centrum Srdiečko existuje ako občianske združenie, ktoré funguje na
báze dobrovoľnosti jeho členov. Vedenie materského centra predstavujú jej štatutári. Členskú
základňu tvoria predovšetkým mamičky na materskej dovolenke, ktoré svojou dobrovoľnou
prácou prispievajú k činnosti materského centra. Činnosť centra podporujú aj niekoľkí
dobrovoľníci, absolventi a tiež rodinní príslušníci.
Materské centrum Srdiečko pôsobí predovšetkým v meste Trenčín pre miestne
mamičky s deťmi. Svoju činnosť sústreďuje hlavne v priestoroch centra, ale čoraz častejšie aj
v iných lokalitách na sídliskách, športoviskách, kultúrnych strediskách a školách. Činnosť
MC tvoria aktivity pre matky s deťmi, budúce matky, ale aj matky chystajúce sa na návrat do
pracovného procesu a podobne.

Správa o činnosti
Činnosť Materského centra tvoria predovšetkým aktivity pre matky s deťmi najmä
predškolského veku. Program materského centra tvorí množstvo pravidelných aktivít a
jednorazových príležitostných podujatí.
Pravidelné aktivity sú rovnomerne rozložené počas celého týždňa od pondelku do piatku.

Pravidelné aktivity:

pondelok a iné dni
Cvičenie deti s rodičmi na fit loptách - deti cvičili za asistencie svojich rodičov na fit loptách
pod vedením lektoriek – mamičiek. Súčasťou cvičenia bola aj hra s hračkami a cvičenie
rodičov na fit lopte. Pre veľký záujem sme rozbehli v priebehu roka niekoľko kurzov.
-

viedli: Janka Pondušová, Zuzana Koláriková, Dagmar Sváteková, Marcela Žiaková

-

v priestoroch Helen Doron v NC Južanka, Lion Club

utorok
Mommie´s English club (január – máj) klub anglicky hovoriacich mamičiek
-

viedla Krista Furutan, v MC

Mami Spricht Deutsch (august – december) – klub nemecky hovoriacich mamičiek
-

viedla Nicole Fusch, v MC

Podporná skupina mamičiek v dojčení - dojčiace mamičky sa raz mesačne stretávali
v priestoroch MC, tretí utorok o 10.00h. si vymieňali rady a skúsenosti ohľadne poradne
dojčenia.
-

viedla vyškolená laktačná poradkyňa Milka Hromníková

Cvičíme s Adamkom - deti s rodičmi hravo cvičili pod vedením tety Štefky Fabovej (učiteľky
MŠ) v telocvični na ZŠ Novomeského - Juh , každý utorok o 17.00h. (okrem mesiacov júl
a august)

streda

Cvičenie detí s rodičmi v Sokolovni - deti s rodičmi hravo cvičili pod vedením tety Žofky
Hrančovej v telocvični Sokolovne na Sihoti, každú stredu o 17.00h. (okrem mesiacov júl
a august)

Cvičenie pre tehotné - budúce mamičky pod vedením pôrodnej asistentky z trenčianskej
nemocnice Zuzany Duncovej absolvovali profylaktickú prípravu na pôrod spojenú s cvičením
každú stredu o 17.00h v KC Dlhé Hony. Súčasťou boli aj stretnutia s laktačnou poradkyňou.

Rozvíjame životné zručnosti s tetou Aničkou (január – jún) – tvorivé dopoludnia pre deti
predškôlkarskeho veku, príprava do škôlky
-

viedla Anička Horváthová, MC

Galerkovo – tvorivé dielničky pre deti a ich rodičov v priestoroch Galérie M. A. Bazovského
-

viedla Monika Drocárová

Právne poradenstvo – pre mamičky v núdzi, keď hľadajú pomoc pri jednoduchších aj
zložitejších právnych problémoch
-

viedla Elena Gogoláková (marec – december) druhá streda v mesiaci, MC

štvrtok
Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou - tvorivé predpoludnie plné hier, veršovaniek
pre deti s rodičmi (január až august)
-

viedla Anička Horváthová (učiteľka MŠ), každý štvrtok o 10.00h v priestoroch herne
MC

-

program finančne podporilo Mesto Trenčín

Štvrtkové prednáškové popoludnie - rodičia, ktorý mali záujem o informácie, diskusiu na
uvedené témy pod odborným vedením sa stretávali vo štvrtok o 17.00h v priestoroch MC:
1 x týždenne (každý štvrtok od 10.00h do 12.00h) v MC Srdiečko pod vedením tety Aničky.
Dojča a batoľa má najväčšiu potrebu materinskej lásky a porozumenia, priestoru k pohybu
a experimentovaniu. Je veľmi prístupné, bezprostredné, vnímavé, túži po poznávaní, chce
preskúmať prostredie, robiť to, čo vidí, že robia iní ľudia (mama, deti...), osvojiť si novú hru,
riekanku či nový cvik. Obsah a forma bola zameraná na potreby detí ranného veku.
Jednoduché cvičenia s riekankami, básničky, piesne, pohybové hry alebo výtvarné

experimentovanie spolu s rodičom. Náplň aktivít sa volila tak, aby sa uplatňovala požiadavka
na pohybový rozvoj (cvičenia s riekankami, pohybové hry...), oboznámenie s predmetmi
a javmi /hračky, maňušky, skutočné predmety), rozvoj reči (báseň, pieseň, riekanka, krátky
príbeh...), rozvoj primeraného správania (aktívne sa zapojiť do činnosti na výzvu, sedieť
počas rozprávania), získavanie pracovných zručností (maľovanie prstovými farbami,
pastelkami, fúkanie fixkami, základy lepenia, otláčanie korkovými zátkami, vystrihovanie...).
Cieľom bolo podporiť u dieťaťa osobnostný rozvoj, jeho vlastné pohybové schopnosti
a návyky, ovplyvniť oblasť poznania, citovú a vôľovú zložku osobnosti, vytvoriť radosť z hry
a pozitívne zážitky. Aktivita bola určená pre deti vo veku od 1,5 roka do 5 rokov v sprievode
rodiča.

Z rozprávočky do pesničky, trénujeme jazýčky (september – december) tvorivé predpoludnie
pre deti predškôlkarskeho veku plné hier, riekaniek, maľovania, divadielka a logopedických
cvičení
- viedla Mgr. Miriam Mičudová, MC

Psychologické poradenstvo – pohľad odborníka na rôzne výchovné aj iné ťažkosti našich
najmenších
-

viedla Janka Lesajová (marec – december) druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci, MC

piatok
Korčuľovanie pre deti s rodičmi - na štadióne M. Gáboríka na Sihoti v Trenčíne sa raz
týždenne v piatok dopoludnia stretávali deti s rodičmi

Maminec – klub mamičiek - mamičky sa stretávali v priestoroch MC každý druhý
(pondelok, štvrtok, piatok, okrem júl a august, termín sa v priebehu roka menil) o 17.00h
a vzájomne diskutovali a vymieňali si názory a skúsenosti na uvedené témy pri šálke teplého
čaju.
-

viedla Ivana Strápková, ktorá sa vždy na uvedenú tému pripravila a koordinovala
diskusiu

sobota

Rodičovský kurz – teoretická aj praktická príprava a úlohu rodiča – odborníci z oblasti
pediatrie, psychológie práva a laktačného poradenstva veľmi radi a ochotne budúcim rodičom
radia ako sa najlepšie pripraviť na rodičovstvo
-

viedla Milka Hromníková a ostatní, MC (každá posledná sobota v mesiaci, máj –
december)

Akcie a podujatia
február
Rodinný karneval Materského centra Srdiečko spojený s koncertom Márie Podhradskej
a Richarda Čanaky - 23. februára od 15,00 do 17,00h v športovej hale, starí známi detskí
pesničkári zahrali, zaspievali a roztancovali všetky deti a rodičov v maskách
-

akciu finančne podporilo Mesto Trenčín

marec
Jarno – letná burza – 28. a 29. apríla, tradičná burza detského ošatenia a všetkého, čo sa detí
týka
-

spojené so zbierkou pre Domov pre opustené matky s deťmi Dorka v Handlovej
a Detské krízové centrum v Žiline

Právne poradenstvo a Psychologické poradenstvo – začali sme v našom centre poskyovať
neplatené právne a psychologické služby pod vedením odborníčok v danej oblasti,
-

viedli Mgr. Janka Lesajová a Mgr. Elena Gogoláková

apríl
Ako vychádzať s deťmi – 10. apríla PaedDr. Saška Jakubcová, prednáška súčasť projektu
hodina deťom

Antiseptikum, ktoré neštípe – 24. apríla, prednáška spojená s prezentáciou antiseptických
výrobkov

máj
Netradičná prechádzka brezinou – 1. mája, športový deň, pod vedením pána Brecíka si deti
z centra vyskúšali netradičné športové disciplíny

S dôverou o zdraví – 27. mája, prednáška poisťovne Dôvera o zdraví a ich produktoch

Hups do vody alebo ako plávať s bábätkom už od narodenia
hry s vodou a abeceda plávania pre deti vo veku 2 až 3 rok 15. mája, Mgr. Petra Jelínková,
beseda o dojčenskom plávaní, ako plávať s novorodencom, dojčaťom, batoľaťom... čo všetko
voda a plávanie v rannom veku deťom prináša

Rozvíjame životné zručnosti s tetou Aničkou . 22. mája, diskusný klub pod vedením PaedDr.
Sašky Jakubcovej. Od júla 2007 do júna 2008 v priestoroch MC Srdiečko pod vedením tety
Aničky a PaedDr. Alexandry Jakubcovej. Hlavným zámerom projektu je rozvíjať
a upevňovať sociálne a životné zručnosti (snaha, trpezlivosť, vytrvalosť, priateľstvo
a spolupráca) u detí predškolského veku hravou formou. Cestou zážitkového učenia sme
rozvíjali uvedené zručnosti, výtvarné práce, pohybové aktivity a recitáciu. Súčasne
s aktivitami určenými pre deti, prebiehali diskusné kluby k životným zručnostiam
a kooperatívnej výchove pre rodičov. Rozvíjanie životných a sociálnych zručností od ranného
detstva podporuje správne sebauvedomovanie a optimálne prežívanie vzťahov k druhým
ľuďom, prispieva k sebakontrole a porozumeniu druhým ľuďom, rovesníkom, prispieva
k sebakontrole a porozumeniu druhých a je aj prevenciou neadekvátnych foriem správania sa.
Cieľom bolo umožniť deťom prežívať prvé rovesnícke vzťahy pred nástupom do
predškolského zariadenia a učiť sa tak riešiť prvé konflikty, nedorozumenia s rovesníkmi,
rodičov viesť k rozvíjaniu sociálnych a životných zručností od najútlejšieho veku u svojich
detí.
-

tento projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu
Hodina deťom.

Míľa pre mamu 2008 - 10. mája. o 15,00h podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa
matiek, symbolický míľový pochod všetkých, ktorý chceli vzdať hold a preukázať úctu
všetkým mamám na svete. Podujatie sa konalo v predvečer medzinárodného Dňa matiek
v spolupráci s ÚMC sme zorganizovali oslavu materstva a vzdali poctu všetkým mamičkám
na svete, prejdením symbolickej míle (1609 m). Cieľom podujatia bolo pripútať pozornosť
verejnosti k hodnotám materstva a rodičovstva, posilniť spoločenského ocenenie mamičiek
a ukázať aj bariéry, ktoré musia rodičia s malými deťmi v živote prekonávať. Súčasťou

podujatia bol aj benefičný program na Mierovom námestí, kde vystúpili tanečné, hudobné
skupiny a umelci z Trenčína. Svojou účasťou na podujatí vzdalo prejav úctu mamičkám 352
ľudí z Trenčína a ďalší z celého Slovenska a iných krajín sveta (v rámci siete materských
centier MINE).
-

akciu finančne podporilo Mesto Trenčín

Zber hračiek ku dňu klaunov – 23. mája spolupráca s trenčianskou nadáciou nadáciou ku dňu
klaunov

jún
Problémy očí v detskom veku – 12. júna, beseda o ochoreniach a poruchách detského zraku
pod vedením MUDr. Sedláčkovej a MUDr. Cabalovej

Tretia vodník párty – 8. júna na Štúrovom námestí sa zišlo všetko, čo sa vody týka, vodnícke
stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Tretie trenčianske stretnutie vodníkov na
Štúrovom námestí spojené s výstavou výtvarných prác a vodníkov z MŠ a ZŠ v Trenčíne. Už
tretí ročník sme zorganizovali pri príležitosti oslavy dňa detí v nedeľu 10. júna 2007
popoludní – stretnutie vodníkov a vodníčat pri Vodníkovi Valentínovi na Štúrovom námestí.
Išlo o zábavné stretnutie detí s rodičmi preoblečených do masiek vodníkov, ktorí museli
spĺňať niekoľko úloh, aby získali svoju vodnícku spôsobilosť. Súčasťou akcie bola
promenáda masiek mestom a vodnícka tombola (čo našiel vodník na dne jazierka). Cieľom
podujatia bolo zorganizovať zábavu pre deti s rodičmi v meste, vytvoriť tradíciu, podporiť
stretávanie sa mladých rodín, poznanie sa navzájom a deťom poskytnúť priestor pre veselú
zábavu.
-

akciu finančne podporilo Mesto Trenčín

Kvapka krvi ku dňu otcov – 15. júna, darovanie krvi v spolupráci s Národnou transfúznou
spoločnosťou

Výlet za koníkmi – v nedeľu 15. júna pri príležitosti Medzinárodného dňa otcov strávili deti
s rodičmi v hypoterapeutickom centre v Opatovciach, kde si deti zajazdili na koníkoch, hrali
sa so zvieratkami a spolu s rodičmi opekali. V júni sme takouto formou oslávili deň otcov. Pre
tatinov sme pripravili sud piva a odborné časopisy.

Detská športová olympiáda – 26. júna detský športový deň v lesoparku Brezina, deti si
zacvičili, zaskákali, vyskúšali rôzne športové disciplíny a mnohé z nich získali svoj prvý
ozajstný diplom v živote
-

akciu finančne podporila Trenčianska nadácia

júl
Nosenie detí zdravo a moderne – 3. júla, prezentácia nosičov, Patrícia Buzeková všetkým
predviedla, čo by určite nemalo chýbať správnemu nosiču a upozornila na chyby pri nosení
malých detí

Učíme sa viazať šatky a nosiť správne naše deti - kurz určený pre všetkých rodičov pod
vedením pani Dankovičovej dňa 10. júla, ktorá názorne v priestoroch MC učila rodičov ako
používať šatky na nosenie detí.

august
Ako si správne umývať zúbky – 14. augusta v rámci Tvorivého predpoludnia s tetou Aničkou
a v spolupráci s Dental alarm sa deti naučili, prečo a ako sa správne starať o svoje zúbky, ako
ich správne čistiť

Ja už idem do škôlky – príprava detí na vstup do škôlky, tematické a náučné dopoludnie pre
budúcich škôlkarov pod pedagogickým vedením spojené s tvorivými aktivitami detí,
4. augusta - „Môj deň v škôlke“ – príbeh jednej škôlky, aký je režim dňa v škôlke, čo ma
čaká v škôlke
11. augusta - „Chcem byť zdravý“ – ako si mám chrániť svoje zdravie a čo mám pre to robiť
8. augusta - „Cestná premávka a ja“ – dopravná výchova za asistencie dopravného policajta,
ako sa mám správať v cestnej premávke, moja bezpečnosť na ceste
22. augusta - „Spieva a hrá srdiečková škôlka“ – hra na speváka a muzikanta spojená s
výrobou hudobného nástroja, slávnostné ukončenie srdiečkovej škôlky, odovzdávanie
osvedčenia
7. „Sociálna prevencia pre rodičov“, Mgr. Petrík
14. „Zdravie a stravovanie škôlkara“, MUDr. Jana Petrášová
21. „Obdobie vzdoru“, Mgr. Matysová a Mgr. Dobiašová
28. „Dieťa v škôlke z pohľadu pedagóga“, „Prvé a ďalšie dni v škôlke“, Mgr. D. Lorencová

september
Výstava detský svet – 3. – 5. septembra, MC Srdiečko sa prezentovalo širokej verejnosti.
Pre detských návštevníkov sme mali prichystané mini ihrisko, pre mrňúskov dojčiaci a
prebaľovací kútik. Rodičia si mohli pozrieť ukážku aktivít prebiehajúcich v MC, trošku si
oddýchnuť a pokochať sa pohľadom na šťastné a spokojné deti. Náš stánok mal veľký úspech,
bolo v ňom stále živo a veselo. Veď sa presvedčte sami :-). Príjemná atmosféra od nás sálala
na všetky strany.

Prezentácia látkových prebaľovacích systémov a ekodrogérie – 25. septembra, nie všetko
nové je aj dobré... renesancia látkových plienok a návrat k ekopraniu, čisteniu a umývaniu
-

viedla P. Buzeková

október
Jód a zdravie matiek a detí – 23. októbra, prednáška spojená s besedou, viedla Miroslava
Krížová, pôrodná asistentka a MUDr. Jana Petrášová

Šarkaniáda – 11. októbra, výroba v GMAB a púšťanie šarkanov pod Juhom, spolupráca
s Rodinným centrom Južanček. Dopoludnia v Galérii Bazovského v Trenčíne deti spolu so
svojimi rodičmi pod vedením Moniky Drocárovej pripravovali veselých šarkanov a popoludní
sa stretli rodiny spolu s pripravenými šarkanmi (kto nemal urobené, pomohol zakúpený
šarkan) na kopci pod Juhom, kde za asistencie jemného vetríka sa podarilo púšťať šarkanov,
Cieľom bolo zapojiť celé rodiny do výroby šarkanov a pripraviť stretnutie všetkých rodín
v prírode spojené s púšťaním šarkanov.
-

akciu finančne podporilo Mesto Trenčín

Jesenno – zimná burza – 24. a 25. októbra, už tradične ako každý rok na jeseň veľká burza
detského jesenného a zimného ošatenia a všetkého ostatného, čo sa detí týka
- spojené so zbierkou pre Domov pre opustené matky s deťmi Dorka v Handlovej, Detský
domov pre deti do troch rokov v Trnave a Domov pre osamelých rodičov s deťmi v
Topoľčanoch

november
Porozprávajme sa o znakovaní a bezplienkovej komunikačnej metóde – 13. novembra,
beseda mamín a ich detí na dané témy, viedla Mirka Marková

Svetielka zo srdiečka - 5. a 9. novembra výroba lampiónov v GMAB, 11. novembra
lampiónový sprievod po centre Trenčína. Deti spolu so svojimi rodičmi, najmä s tatinami
pripravovali veselé lampióny, ktoré svietili na baterku. Podvečer sa stretli rodinky, aby
absolvovali lampiónový sprievod v centre mesta Trenčín. Cieľom bolo zapojiť rodiny do
výroby lampiónov, pripraviť stretnutie spojené s lampiónovým sprievodom, stmeliť a vytvoriť
zaujímavú zábavu pre rodiny v meste Trenčín v adventnom období. Už sa stáva tradíciou, že
na sv. Martina naše mesto presvietia lampióny a očká šťastných detí

Dve - tri prasiatka – 8. novembra v spolupráci s OZ Návrat, o priblížení práce a poslania
pestúnskych rodín v našej spoločnosti, divadelné predstavenie o hľadaní skutočnej rodiny

december
Možno príde do MC Mikuláš a teta Anička – 4. decembra, tradičný Mikuláš v MC pre všetky
dobré deti. Naša teta Anička opäť pripravila pre naše deti tradičného Mikuláša. Do
predstavenia sa hravým spôsobom zapojili rodičia aj deti, čím dotvorili atmosféru Vianoc.
Cieľom bolo zorganizovať v adventnom období zábavné dopoludnie pre celé rodiny
v Trenčíne.

Tešíme sa spolu na Vianoce – 12. decembra, so ZUŠ a tetou Izkou, výroba vianočných ozdôb
a pozdravov, pre všetky deti a ich rodičov

Workshop cvičenia na fitloptách pre MC trenčianskeho a žilinského regiónu – 14.
decembra,
-

viedli Adriana Demjanovičová a Zuzana Koláriková

Predvianočná kapustnica – 19. decembra, tradičné ukončenie úspešného roku, posedenie
členov a priateľov OZ MC Srdiečko

-

celý rok prebiehali aj kurzy cvičenia na fitloptách podľa individuálnych možností

Materské centrum Srdiečko sa tiež zúčastnilo niekoľkých celoslovenských projektov, ktoré
zastrešovala Únia materských centier:

Zbierka Modrý gombík – zbierka na pomoc osirelým deťom v africkej Ugande prebiehala 14.
až 20. mája pod záštitou UNICEFu.

Zbierka Ďakujem, že si mama – zbierka zorganizovaná pri príležitosti Dňa matiek „Ďakujem,
že si mama“ prebiehala v dňoch 1. až 14. mája pod záštitou Únie materských centier.

Zbierka Dni Nezábudiek – zbierka na pomoc duševne chorým pacientom a ich rodinám
prebiehala v dňoch 10. až 12. októbra pod záštitou Ligy pre duševné zdravie.

Zariadenia priateľské k deťom a rodinám - v spolupráci s ostatnými materskými centrami
mapujeme zariadenia (stravovacie, ubytovacie, obchody a služby) ako sú pripravené na
návštevy rodín s malými deťmi.

-

mnohé akcie a aktivity sa podarilo zorganizovať aj vďaka pomoci dobrovoľníčok
z radov mamičiek a študentov stredných škôl v Trenčíne a priateľov nášho OZ MC
Srdiečko.

Spolupráca s verejnosťou
Mesto Trenčín (poskytuje miestnosť, informácie v mestskom dvojtýždenníku Info a
mesačníku KAM o programe MC, je partnerom na podujatiach organizovaných MC)
Trenčianska televízia (informuje o programe MC).
Donori (poskytujú finančné a nefinančné dary na chod, zariadenie MC a na podujatia
organizované MC) Materské školy, Základné školy, Základná umelecká škola v Trenčíne,
Galéria Bazovského (spolupracujú na prípravách podujatí organizovaných MC, pomáhajú v
aktivitách MC a pri príprave detí do predškolského zariadenia).
Dobrovoľníci (študenti, členky, sympatizantky, rodičia, ktorí navštevujú MC pomáhajú v
prevádzke MC, pri príprave a realizácií podujatí organizovaných MC).

Výsledky hospodárenia - finančná správa za rok 2008

Poďakovanie
ĎAKUJEME Toto veľké a úprimné poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí väčšou či
menšou troškou každodenne aj občasne prispievajú k fungovaniu nášho materského
centra.

Kontakt
MC Srdiečko, občianske združenie, Hviezdoslavova 6, 911 01 Trenčín
č. t.: 032/ 743 04 32
mobil: 0904 909 435
mail: mcsrdiecko@stonline.sk
skype: materske centrum Srdiecko Trencin
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