Výročná správa
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 dva 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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História, poslanie, ciele...

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 potvorené 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 84 materských centier a ďalších 17
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. Našu 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 ulice, 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 funguje ako občianske združenie, ktoré
funguje na báze dobrovoľnosti jeho členov. Vedenie materského centra
predstavujú jej štatutári a zamestnanci. 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 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.
- cvičenia pre tehotné – cvičenia spojené s psychoprofilaktickou prípravou
na pôrod pre budúce matky, vedie Zuzana Duncová, KC Dlhé Hony (každá
streda o 17,00 h)
- cvičenie deti s rodičom v Sokolovni – aktivita zameraná na rozvíjanie
pohybových zručností pre deti cca od jedného roku, vedie teta Žofka,
telocvičňa v Sokolovni na sídlisku Sihoť (každá streda o 17,00 h)
- cvičíme s Adamkom – cvičenie pre deti predškolského veku s rodičom za
pomoci mimickej bábky Adamko, vedie teta Štefka, telocvičňa ZŠ
Novomeského na sídlisku Juh (každý utorok o 17,00 h)
- sezónna burza – burza zameraná na predaj dojčenského a detského tovaru,
sezóna jar/leto a jeseň/zima, Kultúrne centrum Dlhé hony
- mommie´s english club – klub mamičiek hovoriacich po anglicky, zameraný
na komunikáciu v angličtine, vedie Krista Furutan, MC Srdiečko (tri utorky
v mesiaci o 10,00 h)
- cvičenie na fitloptách – kurz cvičenia pre deti od 3 do 24 mesiacov
s rodičom na fitloptách, vedie Barbora Karellová, MC Srdiečko (streda
a piatok podľa zaradenia kurzu)
- štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou – dve hodiny určené pre
deti do troch rokov, zamerané na rozvoj reči, primeraného správania,
pohybový rozvoj, oboznámenie s predmetmi a javmi, získavanie pracovných

zručností a zvykanie si na kolektív rovesníkov, vedie teta Anička
Horváthová, MC Srdiečko (každý štvrtok o 10,00 h)
- učíme sa po nemecky – odpoludnie pre škôlkarov učiacich sa po nemecky
hravou formou, vedie Vladimíra Strmenská, MC Srdiečko (každý piatok o
17,00 h)
- posilňovňa pre mamičky – vedie pani Rosinová, posilňovňa na
Trenčianskej univerzite (každá streda o 18,00 h)
- maminec – klub mamičiek, ktoré rozoberajú aktuálne témy vedenia
domácnosti, starostlivosti o deti a iné, vedie Anita Kardum, MC Srdiečko
(každý druhý pondelok v mesiaci o 17,00 h)
- čítavá hodinka s rozprávkou – čítanie rozprávok z knižiek deťom, číta teta
Milka, MC Srdiečko (pondelok o 10,00 h)
- tvorivé popoludnie pre deti a starých rodičov – čas určený pre starých
rodičov a ich vnúčatá a spoločné aktivity, vedie teta Anička Horváthová, MC
Srdiečko (raz mesačne štvrtok popoludní)
- galerkovo – hravé tvorivé dielne pre deti do 6 rokov a ich rodičov, vedie
Zuzana Drocárová, Galéria M. A. Bazovského (každá druhá streda v mesiaci
dopoludnia)
- podporná skupina mamičiek v dojčení – poradňa mamičiek v dojčení,
vedú Lucia Bátkyová, Eva Hubinská a Emília Hromníková, MC Srdiečko
(tretí utorok v mesiaci o 10,00 h a počas otváracích hodín MC)
- štvrtkové popoludňajšie prednášky, besedy, diskusie - pre rodičov,
starých rodičov, budúcich rodičov s odborníkmi v danej problematike, MC
Srdiečko (každý štvrtok o 17,00 h)

Okrem pravidelných aktivít MC poriada aj množstvo príležitostných
jednorazových akcií. V roku 2006 to boli predovšetkým akcie:
- prvá vodník párty – stretnutie vodníkov, vodníčat, víl a iných vodných
postavičiek z celého Trenčína, deti si zasúťažili v rôznych disciplínach,,
zoznámili sa s vodnými príšerkami a inými tvormi,
- hijó, hijó na koníčku – návšteva hipoterapeutického centra v Opatovciach
spojená s jazdou a kŕmením koníkov, opekaním a zoznámením sa
s domácimi zvieratkami (jedno piatkové popoludnie v mesiaci jún, júl,
august)
- módna prehliadka – každá žena sa chce páčiť, aj budúce mamičky. MC
Srdiečko spolu so sponzormi preto pre ne usporiadalo módnu prehliadku
tehotenskej módy a oblečenia
- kurzy PC a motivačný pre mamičky – návrat do práce je pre mamičky po
materskej dovolenke niekedy náročný, najmä keď doma s deťmi strávia
niekoľko rokov. MC Srdiečko spolu so spoločnosťou Nicom sa im týmito
kurzami snažilo trochu zjednodušiť
- príprava na škôlku – kedy dať dieťa do škôlky, ako vybrať tú správnu
škôlku, ako pripraviť dieťa na vstup do nej... tieto aj kopec iných otázok
pomáha rodičom budúcich škôlkarov riešiť MC Srdiečko
- oslava výročia otvorenia MC v priestoroch na Hviezdoslavovej ulici:
v priestoroch a pred MC, súčasťou je divadlo pre deti, hry pre deti, skákací
hrad pre deti a prezentácia MC širokej verejnosti za prítomnosti
predstaviteľov mesta, priateľov a sympatizantov MC Srdiečko (september)
- kalendár 2007 – pre všetkých, ktorí majú radi naše centrum sme pripravili
krásny nástenný kalendár s fotografiami našich detí
- Dr. Jozef Hašto, prezentácia odbornej publikácie – proces pripútania
a odpútania matky a jej dieťaťa je veľmi dôležitá a významná pre život ich
oboch. „Vzťahová väzba – ku koreňom lásky a úzkosti“ je odborná
publikácia, ktorú mamičkám osobne predstavil Dr. Hašto

- mamičky.www.každom.veku – v spolupráci so spoločnosťou T-com MC
Srdiečko pripravilo ďalší skvelý kurz pre mamičky na MD a nielen pre ne,
kde sa naučili ako hľadať informácie, ako používať mail a ako používať
všetky možnosti internetu
- potešme sa navzájom – vianočné ozdoby, adventné vence a iné pekné veci
si deti a ich rodičia vyrobili vlastnými rukami s pomocou pedagogičiek zo
ZUŠ v Trenčíne
- diskusia o detskom vzdore – detský vzdor je jedno z najnáročnejších období
detí predškolského veku. Ako ho prekonať prišli maminkám poradiť aj
poradkyne z Psychosociálneho centra v Trenčíne
- mikuláš pre deti: zábavné odpoludnie spojené s príchodom Mikuláša a jeho
skupiny a odovzdaním mikulášskych balíčkov pre deti a predstavením
divadla Piki (Elá a Hop) „Dohviezdny večer“ (december)

Tiež sme sa zúčastnili niekoľkých celoslovenských projektov, ktoré zastrešovala
Únia materských centier:

- ako chceme vychovávať svoje deti – séria diskusií na rôzne témy týkajúce
sa výchovy našich detí prebiehala v niekoľkých materských centrách, mala
veľký ohlas a vyvrcholila medzinárodnou konferenciou
- liga za duševné zdravie – celoslovenská zbierka na pomoc ľuďom
postihnutým duševnými poruchami a chorobami

v znamení kvietku

nezábudky
- equal - pomáha pri presadzovaní princípu rovnosti príležitostí na trhu práce.
Projekt bol navrhnutý a spracovaný rozvojovým partnerstvom Veneta , ktoré
tvorí okrem Únie materských centier ,Inštitút pre verejné otázky a Akadémia
vzdelávania. Projekt Equal dáva mamám príležitosť, byť dobrou mamou, ale

uplatniť sa aj v pracovnom živote.Je určitou cestou ako zosúladiť rodinný
a pracovný život oboch rodičov.
- zariadenia priateľské k deťom – v spolupráci s ostatnými materskými
centrami mapujeme zariadenia (stravovacie, ubytovacie, obchody a služby)
ako sú pripravené na návštevy rodín s malými deťmi
- láskavo do života – materské centrá na celom Slovensku spojili sily pri
presadzovaní lepších podmienok pri privádzaní detí na tento svet
- mlieko pre rodiny – so spoločnosťou Milli sa MC Srdiečko a ostatné
materské centrá na slovensku zapojilo do projektu pre pomoc sociálne
slabším rodinám, v Trenčíne v rámci projektu dostala 40 litrov mlieka rodina
Škultétyova,

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, zariadenia 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 2006

Počiatočný stav:

176.452,70

Prev. peň – príjem:

122.657,-

Prev. peň. Výdaj:

Spolu:

122.657,-

299.109,70

122.657,-

Výdavky:
Mzdy

279.371,-

DP – zam. Preddavky

20.384,-

DP – zrážková daň

12.280,-

Vrátený DB

- 444,-

PF – hrad. zamestn.

21.893,-

PF – za organiz.

59.010,-

PR

143.851,-

PR – cestovné

1.890,-

PR – oprava

2.718,-

PR – spoje

46.364,50

PR – nájomné

5.500,-

PR – poplatky

2.176,-

PR – inzercia

5.493,-

PR – poštovné

1.044,-

PR- spotr.

25.747,50

PR – hračky

4.334,-

PR – nájom profylaxia

5.250,-

PR – nájom ZŠ Juh
PR – potreby na cvič.

12.350,3.117,-

PR – čist. pot.

3.873,-

PR – kancel. potreby

12.011,50

PR – Equal- operátor

36.000,-

55 % na strav. Lístky

880,-

PR – nákup DHIM

18.389,-

PR – nákup cenín

100,-

SF – povinný pr.

990,-

45 % stravné lístky

720,-

Spolu:

847.949,50

Príjmy:
Príjem za burzy

30.349,50

Príjem cvičenie

5.880,-

Príjem stráženie

152.204,-

Príjem profylaxia

16.020,-

Príjem z ost. Činnosti

18.210,-

Príjem cvičenie

19.612,-

Príjem cvičenie

21.750,-

Príjem nemčina

2.500,-

Príjem cvičenie – Sokolovňa 1.965,
Príjem LDZ

27.050.-

DÚ – 2 % z dane

38.968,-

Dotácia + grant mesto TN 105.000,Dary

56.380,-

Absol. Prax.

26.000,-

Príjem Equal

73.197,-

Príjem grant – TNN

15.000,-

Príjem - úroky na BÚ

65,41

Príjem – strav. lístky zam.

720,-

SF – tvorba

990,-

Spolu:

910.971,31

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