Výročná správa 2007
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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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
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 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 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:
Čítava hodinka s rozprávkou - čítanie rozprávok pre deti v priestoroch MC každý pondelok
o 10.00h (deti sedeli na koberci a teta Milka čítala rozprávky z kníh). Od novembra sa zmenil
termín na piatok o 10.00h a rozprávky čítala teta Irenka (dlhoročná rozprávkarka).

Maminec – klub mamičiek - mamičky sa stretávali v priestoroch MC každý druhý pondelok
o 17.00h a vzájomne diskutovali a vymieňali si názory a skúsenosti na uvedené témy pri šálke
teplého čaju. Maminec viedla jedna z mamičiek Ivana Strápková, ktorá sa vždy na uvedenú
tému pripravila a koordinovala diskusiu svojimi vstupmi:

15. januára Hyperaktívne verzus veľmi kľudné dieťa
29. januára Detské spory – zasiahnuť alebo nie?
12. februára Obdobie vzdoru – čo teraz?
26. februára Opatrovateľka verzus jasle?
12. marca Bývanie s malým dieťaťom
26. marca Súrodenecká žiarlivosť alebo ako deliť lásku spravodlivo?
16. apríla Keď dieťa nechce rozprávať
30. apríla Keď rodičia milujú priveľmi
14. mája Atopický ekzém
28. mája Dovolenka s bábätkom
11. júna V autosedačke sedieť nebudem
25. júna Keď dieťa nerozpráva
7. septembra Môj manžel je moslim
21. septembra Koľko dôvery potrebuje dieťa?
12. októbra Majú fyzické tresty miesto vo výchove?

26. októbra Moje dieťa nechce spať
9. novembra Ako vychovať psychicky odolné dieťa?
23. novembra Ako (ne)zvládam materskú...

Mommie´s english club - mamičky sa stretávali v priestoroch MC každý utorok o 10.30h
a voľne konverzovali v anglickom jazyku pod vedením mamičky Kristy Furutan. Deti sa hrali
v priestoroch herne.

Podporná skupina mamičiek v dojčení - dojčiace mamičky sa raz mesačne stretávali
v priestoroch MC, tretí utorok o 10.00h. Spolu s členkami, vyškolenými laktačnými
poradkyňami (E. Hubinská, M. Hromníková, L. Bátkyová, Z. Vladárová), si vymieňali rady
a skúsenosti ohľadne poradne dojčenia.

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.

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.

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.

Posilňovňa pre mamičky - mamičky bez detí cvičili v posilňovni na Trenčianskej univerzite
pod odborným vedením trénerky Ivety Rosinovej každú stredu o 18.00h.

Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou - tvorivé predpoludnie plné hier, veršovaniek
pre deti s rodičmi pod vedením tety Aničky Horváthovej (učiteľky MŠ) každý štvrtok
o 10.00h v priestoroch herne MC.

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:
11. januára Prirodzené plánovanie rodičovstva (viedla B. Karellová)
18. januára Mamičky a internet (viedla E. Pavlíková – autorka www.babetko.sk)

25. januára Prvá pomoc pri deťoch (viedla p. Sadovská)
8. februára Prirodzená antikoncepcia (viedla B. Karellová)
15. februára Prvá pomoc pri deťoch (viedla p. Sadovská)
22. februára Popôrodná depresia (viedla MUDr. Podolanová)
1. marca Homeopatia u detí (viedla PharmDr. Delinčáková)
8. marca Naše škôlky- poslanie škôlok, ako fungujú škôlka kedysi a dnes
(viedla Mgr. Lorencová)
15. marca Prirodzené (ne)plánovanie rodičovstva (viedla B. Karellová)
12. apríla Homeopatia u detí II. (viedla PharmDr. M. Delinčáková)
19. apríla Výchova dieťaťa v predškolskom veku (viedla Mgr. Lorencová)
26. apríla Ako sa zorientovať na trhu práce? (viedla L. Holúbková)
10. mája Homeopatia pre budúcu mamičku (viedla PharmDr. Delinčáková)
17. mája Pôrod s dulou (viedla RNDr. Michalíková)
24. mája Ako postupovať pred, pri a po oslovení potenciálneho zamestnávateľa
(viedla L. Holúbková)
31. mája Vplyv pôrodu na psychiku matky a dieťaťa (viedol Mgr. Záhumenský)
7. júna Radíme sa pri letných ochoreniach (viedla PharmDr. Delinčáková)
14. júna Úloha otca v rodine (viedol MUDr. S. Droba)
21. júna Budúci zamestnávateľ – ako prebieha prijímací pohovor a čo má obsahovať
pracovná zmluva (viedla L. Holúbková)
28. júna Prirodzené plánovanie rodičovstva (viedla B. Karellová)
9. augusta Zdravie a stravovanie škôlkara (viedol MUDr. Šimurka)
16. augusta Obdobie vzdoru – deti a hnev, trucovanie (viedla Mgr. Matysová
a Mgr. Dobiašová)
23. augusta Dieťa v škôlke z pohľadu pedagóga – prvé a ďalšie dni v škôlke (viedla
Mgr. Lorencová)
30. augusta Adaptácia v škôlke – ako pomôcť dieťaťu pri nástupe do škôlky (viedla
MUDr. Bírešová a MUDr. Poliaková)
27. septembra Ako sa zorientovať a správať na trhu práce (viedla L. Holúbková)
4. októbra Svetový týždeň dojčenia – diskusia na tému dojčenia
11. októbra Chcem byť dobrým rodičom – diskusný klub (viedla PaedDr. Jakubcová)
25. októbra Jesenné choroby (viedla PharmDr. Delinčáková)
22. novembra Chcem byť dobrým rodičom – diskusný klub (viedla PaedDr. A. Jakubcová)

Nemčina pre deti - pod vedením mamičky Mgr. Vladimíry Strmenskej sa deti hravou formou
učili základom nemeckého jazyka za prítomnosti svojich rodičov. Vytvorili sa dve skupiny
s desiatimi deťmi. Učenie prebiehalo každý piatok o 17.00h v priestoroch MC.

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.

Korčuľovanie pre deti s rodičmi - na štadióne M. Gáboríka na Sihoti v Trenčíne sa raz
týždenne v piatok dopoludnia stretávali deti s rodičmi, ktorí sa učili základom korčuľovania
pod vedením skúsených trénerov pani Vránkovej, pani Rosinovej a Maťa.

Plávanie pre deti s rodičmi - každý týždeň v pondelkové popoludnie pod vedením mamičky
Danky Holbojovej deti s rodičmi v bazéne na Bezručovej ulici sa zoznamovali s vodičkou
a učili základom plávania hravou formou.

Akcie a podujatia:
English club 2nd anninersary party - mamičky s deťmi, ktoré sa stretávali na anglickom
klube oslávili druhé výročie existencie klubu formou karnevalu a súťaží pre deti v soboru
03.02.2007 o 16.30 h priestoroch MC.

Karneval MC - v čase fašiangov aj naše MC zorganizovalo pre deti karneval spolu so
zábavnými súťažami a diskotékou v KC Dlhé Hony pod vedením našej tety Aničky.
Podmienkou bolo zúčastniť sa v maske a s dobrou náladou v sobotu 24.02.2007 popoludní.

Burzy
- v piatok 13. apríla a v sobotu 14. apríla 2007 sme zorganizovali burzu detského jarného,
letného, dojčenského a materského ošatenia, kočíkov a sedačiek a detských potrieb v KC
Dlhé Hony spojenú so zbierkou pre novorodenecké oddelenie v NsP v Trenčíne,
- v piatok 5. októbra a v sobotu 6. októbra 2007 sme zorganizovali burzu jesenného
a zimného detského a tehotenského ošatenia, kočíkov sedačiek a detských potrieb
spojenú so zbierkou pre novorodenecký a detský domov v Banskej Bystrici.

Burzy sa podarilo zorganizovať aj vďaka pomoci dobrovoľníčok z radov mamičiek
a študentiek odevných stredných škôl v Trenčíne.

Kurz viazania a nosenia detí v šatke - kurz určený pre budúcich rodičov pod vedením pani
Dankovičovej dňa 21. apríla o 10.00h, ktorá názorne v priestoroch MC učila rodičov ako
používať šatky na nosenie detí.

Minikurz vizážistiky - keďže aj mamičky na materskej sa chcú páčiť, v sobotu 19. mája 2007
o 17.00h sa pod vedením skúsenej vizážistky pani Peškovej učili základom správneho líčenia.

Výlet za koníkmi - v mesiaci jún a august v jedno nedeľné popoludnie 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.

„Ja už idem do škôlky!“ - august 2007 v MC Srdiečko pod vedením tety Aničky
Dopoludnia pre deti:
(tematické a náučné dopoludnie pre budúcich škôlkarov pod pedagogickým vedením spojené
s tvorivými aktivitami detí),
- Môj deň v škôlke – príbeh o jednej škôlke, aký je režim dňa v škôlke, čo má čaká v škôlke,
- Chcem byť zdravý – ako si mám chrániť svoje zdravie a čo mám pre to robiť,
- Cestná premávka a ja – dopravná výchova za asistencie dopravného policajta, ako sa mám
správať v cestnej premávke, moja bezpečnosť na ceste,
- My sme malí muzikanti – hra na muzikanta spojená s výrobou hudobného nástroja.

Prednášky pre rodičov:
(prednáškové popoludnie pre rodičov budúcich škôlkarov - každý štvrtok o 17.00h v MC),
- Obdobie vzdoru – deti a hnev, trucovanie,
- Adaptácia v škôlke – ako pomôcť dieťaťu pri nástupe do MŠ,
- Zdravie a stravovanie škôlkara – škôlkárske choroby,
- Dieťa v materskej škole z pohľadu pedagóga – prvé a ďalšie dni v MŠ.

Doplnkový program:
- Dentálna hygiena u detí predškolského veku (ústna hygiena, správna metóda

čistenia zubov, funkcie zubov),
- Výlet za koníkmi do hipoterapeutického centra.

Každý absolvent, budúci škôlkar, získal „Osvedčenie o absolvovaní kurzu škôlkara“
s poskytnutými darčekmi od našich partnerov.

Každé dieťa potrebuje rodinu - nezisková organizácia Návrat odštartovala 20. októbra 2007
mediálny a komunikačný projekt Dieťa potrebuje rodinu, ktorý vyvrcholil v dňoch 5. až 9.
novembra 2007 Týždňom pre rodinu. Kampaň trvala až do 16. novembra 2007. Súčasťou
tejto kampane bolo aj premietnutie filmu „7 magických rokov“ v Materských centrách,
spojené s diskusiou na tému pestúnstvo,
- v stredu 7. novembra 2007 popoludní v priestoroch Strednej pedagogickej a sociálnej
akadémie v Trenčíne pod vedením PhDr. Kleinovej z OZ Návrat a za účasti pestúnov z OZ
Klub náhradných rodín,
- film „7 magických rokov“ ukázal prostredníctvom experimentov, archívnych materiálov a
autentických situácií zo života rodín dôležité momenty vo výchove detí. Upozornil na fakt, že
rodičia sú v prvých rokoch vývoja detskej psychiky nenahraditeľní a absencia rodinného
prostredia v tomto období spôsobuje trvalé a rozsiahle problémy v ďalšej existencii dieťaťa.
Keď na svet prichádza nový človiečik, pýtame sa: Čo mu treba kúpiť? Všeličo praktické, ale
jediné skutočne dôležité, čo dieťa potrebuje, sú rodičia - milujúci a vnútorne vyrovnaní,
- hlavným zámerom projektu OZ Návrat bolo zvýšiť medzi mladými rodičmi povedomie o
dôležitosti vzťahov v rodine v prvých rokoch života dieťaťa pre jeho ďalší vývin. Pre
opustené dieťa (rozvoj jeho citového sveta a budovanie dôvery) je prijatie do pestúnskej
rodiny rozhodujúcim bodom zlomu na jeho životnej ceste.

Workshop cvičenia na fit loptách – maminy cvičiace s deťmi a ich rodičmi na fit loptách
zostavili „Workshop cvičenia rodičov a detí od 3 do 36 mesiacov na fit lopte“ a 10. novembra
o 9.00 h v OZC Južanka odovzdali svoje skúsenosti ostatným materským centrám
v trenčianskom regióne.

Projekty a granty:
Míľa pre mamu - v sobotu 12. mája 2007 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).
Podujatie finančne podporilo mesto Trenčín z grantového programu na aktivity v oblasti
kultúry.

2. Vodník párty – druhé trenčianske stretnutie vodníkov na Štúrovom námestí (spojené
s výstavou výtvarných prác a vodníkov z MŠ a ZŠ v Trenčíne),
- už druhý 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.
Toto podujatie bolo podporené TNN, grantom mladých filantropov a škôlkami a školami
z okresu mesta Trenčín, ktorí podporili podujatie trojrozmernými výtvarnými prácami (vodné
živočíchy, vodníci...), ktoré boli po skončení podujatia vystavené vo výkladných priestoroch
KaMC

Našim najmenším - tento projekt je zameraný na rodiny s malými deťmi. Jeho cieľom je
vytvoriť program a zábavu a tak stmeliť rodinu ako celok. Do prípravných stretnutí budú
aktívne zapojení otcovia aj mamičky s deťmi.
Akcie boli pripravované pri príležitostí osláv uvedených sviatkov.

Šarkaniáda pre deti s rodičmi - v sobotu 13. októbra 2007 dopoludnia v Galérii Bazovského
v Trenčíne deti spolu so svojimi rodičmi pod vedením Moniky Drocárovej pripravovali
veselých šarkanov,
- v sobotu 27. októbra 2007 dopoludnia 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.

Lampiónový sprievod - v sobotu 24. novembra 2007 dopoludnia v Galérii Bazovského pod
vedením rodiny Lukačovej, deti spolu so svojimi rodičmi, najmä s tatinami pripravovali
veselé lampióny, ktoré svietili na baterku,
- v sobotu 1. decembra 2007 popoludní, keď bolo šero, aby bolo vidieť svietiť vyrobené
lampióny, 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.

Mikuláš pre deti - v nedeľu 16. decembra 2007 popoludní v kine Hviezda priniesol Mikuláš
deťom vianočné rodinné divadelné predstavenie divadla Piki (Elá a Hop) „Dohviezdny večer“
- poetickú vianočnú veselohru s pastiermi, anjelmi, koledami a bábkovým divadlom. Hovorí o
putovaní pastierov do Betlehema. Do predstavenia sa hravým spôsobom zapojili rodičia aj
deti, čím dotvorili atmosféru Vianoc,
- cieľom bolo zorganizovať v adventnom období zábavné popoludnie pre celé rodiny
v Trenčíne.
Tento projekt bol podporený mestom Trenčín z grantového programu aktivít v oblasti kultúry.

Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou (jún – december 2007)
- 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.
Táto aktivita bola od júna do decembra 2007 finančne podporená mestom Trenčín
z grantového programu v oblasti kultúry.

Rozvíjame životné zručnosti s tetou Aničkou
- 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.

Equal - projekt „Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac...“ materské centrá
spolupracovali pri presadzovaní princípu rovnosti príležitosti na trhu práce. Projekt bol
financovaný z európskych sociálnych fondov. Projekt bol zameraný na podporu činnosti

a chodu materského centra. Aktivity a program, ktorý sme realizovali s finančnou podporou
projektu boli prínosom pre deti a rodičov – návštevníkov MC. Realizovali sme edukačný
program - diskusné kluby o výchove detí, tvorivé predpoludnia s použitím CD „Farby“
s leporelom. Organizovali sme divadelné predstavenie, oslavu v materskom centre, vyrobili
sme vlastné propagačné materiály –tašky s logom, nástenný kalendár. V priestoroch MC bol
vyhradený kútik ako kiosk práce, mamičky využívali PC na hľadanie práce cez príslušné
stránky, prichádzala pracovníčka personálnej agentúry, aby mamičky učila ako správne a bez
problémov nájsť nového zamestnávateľa a všetko čo súvisí so zamestnaním matky
s maloletým dieťaťom. Projekt prebiehal celý rok 2006 a v prvom polroku 2007,
koordinátorkou bola Emília Hromníková.

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 (materina
dúška) 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 - v spolupráci s ostatnými materskými centrami mapujeme
zariadenia (stravovacie, ubytovacie, obchody a služby) ako sú pripravené na návštevy rodín s
malými deťmi.

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 2007
Počiatočný stav:

63.021,81

Prev. peň - príjem:

169.000,-

Prev. peň. - výdaj:

0.00,-

Spolu:

232.021,81

Výdavky:
Mzdy

261.470,-

DP - zam. preddavky

- 8.857,-

DP - zrážková daň

10.125,-

Vrátený DB

– 2.196,-

Mzda Rozv. živ. zruč.

10.200,-

PF - hrad. zamestn.

31.438,-

PF - za organiz.

83.309,-

Spolu:

385.489,-

PR

34.592,50

PR – cestovné

3.130,-

PR - oprava

2.687,50

PR - spoje

39.594,50

PR - nájomné Sok.

7.800,-

PR - poplatky

1.965,-

PR - inzercia

2.400,-

PR - poštovné

1.551,-

PR - spotr.

11.262,50

PR – nájom tehotné

10.500,-

PR nájom ZŠ Juh

8.120,-

Našim najmenším

21.997,-

PR – pohl. UNICEF

3.677,-

PR - 55 % na strav. lístky

14.932,50

PR - čist. pot.

2.207,80

169.000,-

PR - kanc. potreby

10.416,50

PR – Equal - operátor

96.000,-

PR Míľa pre mamu

9.601,-

PR – občerstvenie

8864,-

Rozv. živ. zruč. s tetou A.

12.114,-

Predpol. s tetou Aničkou

5.905,-

PR – aktiv. prac.

1.990,-

Verejné zbierky

104.103,50

Nájom burza

1.800,-

2. trenč. vodníke stretnutie

10.063,-

PR - nákup DHIM

2.900,-

Daň z úrokov b.ú.

10,-

Divadlo PIKI Mik. vstup.

35,50

PR - nákup cenín

900,-

SF - povinný pr.

1259,-

Spolu:

432.380,-

45% stravné lístky

12.217,-

Spolu:

12.217,-

Príjmy:
Príjem za burzy

27.654,-

Príjem tehot. cvičenie

26.660,-

Príjem stráženie

155.558,-

Príjem z ost. činnosti

12.550,-

Príjem cvičenie Juh

19.683,-

Príjem posilňovňa

1.450,-

Príjem nemčina

13.300,-

Príjem cvičenie Sokolovňa

12.165,-

Príjem verejné zbierky

104.103,50

DÚ - 2 % z dane

37.151,-

Dotácia mesto TN

80.000,-

Dary

80.839,50

Príjem prepl. cest.

2.657,-

Príjem EQUAL

74.487,40

Štvrt. predpol. s tetou A.

10.000,-

Dar UNICEF

1.350,-

Príjem 2. výročie MC

10.748,-

EQUAL Mikuláš

9.665,-

EQUAL kalendár

26.980,-

Trenč. nadácia – TN vodník

10.000,-

Vytvorenie vzdel. kútik

9.160,-

Príjem Týždeň mod. gomb.

7.707,-

Míľa pre mamu

10.000,-

Našim najmenším

10.000,-

Rozv. živ. zruč. s tetou A.

26.400,-

Príjem z úrokov b.ú.

94,29

Členské

1.920,-

Aktivační pracovníci

1.558,-

Príjem cvičenia na fit loptách 35.750,Ja už idem do škôlky

10.500,-

Príjem korčuľovanie

250,-

Liga za duševné zdravie

18.092,85

Príjem Dohviezdny večer

16.775,-

Spolu:

865.209,14

Príjem stravné lístky zamest.

10.274,-

SF - tvorba

1.259,-

Spolu:

11.533,00

Celkom

1.108.763,95

999.086,50

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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