Pozvánka na návštevu MATERSKÉHO CENTRA.
Oznamujeme Vám, že svoju činnosť začalo MATERSKÉ CENTRUM v Haliči.
Činnosť centra zastrešuje Obecný úrad Halič v spolupráci so sociálno-zdravotnou komisiou.
V obci Halič nebolo doteraz zariadenie, ktoré by umožňovalo podporu a vytváranie spoločného
priestoru deťom vo veku 0-6 rokov, tehotným ženám, ženám na materskej dovolenke, rodičom
všeobecne a iným osobám opatrujúcim deti so zreteľom na rozvoj psychických a fyzických zručností
detí. Preto sa obec rozhodla poskytnúť priestor na vznik materského centra s cieľmi:
-Umožniť ženám na materskej dovolenke a deťom, rodičom a starým rodičom opatrujúcim deti
relaxáciu, rozptýlenie, možnosť vyjsť z izolácie, priestor na neformálne stretnutia, výmenu skúseností,
vzájomnú psychickú podporu, diskusie, vzájomné rady a viacgeneračnú komunikáciu.
-Vybudovanie atraktívneho prostredia centra pre deti, kde sa uskutočňujú voľné aj organizované
aktivity zamerané na hru, kreslenie, tvorivosť a rozvíjanie sociálnych kontaktov s rovesníkmi.
-Organizácia programov zameraných na spoločné trávenie voľného času, podujatí kultúrneho či
športového zamerania, bazárov detského i materského oblečenia a materských potrieb.

Kde centrum nájdete?
Centrum sídli v budove zdravotného strediska – vchod od bývalej materskej škôlky.
Centrum je zriadené v 3-izbovom byte na poschodí. K dispozícii sú 2 miestnosti , jednou je herňa pre
deti a druhou spoločenská miestnosť pre mamičky. Ďalšími miestnosťami sú: kuchyňa, toaleta,
sprcha.
Prevádzková doba: každý utorok a štvrtok od 17.00 hod – prítomná bude M. Beňovská (tel. kontakt :
0949 516 508). Ďalej je možnosť centrum navštevovať mimo uvedenej prevádzkovej doby, vtedy je
potrebné vyzdvihnúť si kľúč od centra na Obecnom úrade v Haliči počas úradných hodín, t.j.
Pondelok
7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Utorok
7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Streda
7.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
7.30 - 12.00
13.00 - 15.00
Do budúcna je možnosť stanoviť si aj iné návštevné hodiny (napr. doobedu, iný čas návštev ako
vyššie uvedené). Všetko závisí od dohôd mamičiek medzi sebou a záujmu ostatných návštevníkov
centra.

Čo centrum ponúka?
AKTIVITY CENTRA sa budú odvíjať od ZÁUJMU MAMIČIEK, ktoré budú centrum navštevovať
a záujmu verejnosti, ale radi by sme postupne uskutočňovali najmä tieto aktivity:

PROGRAMY PRE DETI – herňa vybavená pekným nábytkom a hračkami
INÉ ČINNOSTI a PROGRAMY – sezónne burzy detského oblečenia a potrieb, brigády v okolí budovy
(postupné vybudovanie pieskoviska, detského ihriska, opekanie s deťmi), spolupráca s Denným
centrom v Haliči.

Kto môže centrum navštíviť?
Materské centrum je tu pre všetky mamičky a oteckov, starých rodičov s deťmi:
. ktorí chcú naplniť čas svojich detí zmysluplnou, tvorivou činnosťou,
. ktorí sa chcú porozprávať
. ktorí si chcú oddýchnuť v príjemnej atmosfére spolu s ďalšími rodičmi a ďalšími deťmi
. ktorí chcú proste len „zmeniť vzduch“
Pri vstupe do centra je nutné obuť si vlastné (prinesené) prezúvky –(pre deti sú k dispozícii v centre).
Po príchode do centra sa vždy zapíšte do KNIHY NÁVŠTEV, ktorá slúži na prehľad návštevnosti centra.
Návštevná kniha je verejne prístupná v spoločenskej miestnosti pre mamičky.

MILÉ MAMIČKY, SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA NÁVŠTEVU MATERSKÉHO CENTRA. Budeme radi, ak sa
centrum stane Vašim obľúbeným miestom a hlavne obľúbeným miestom vašich detí. Príďte medzi
nás.

Mira Beňovská – soc. zdravotná komisia





umožniť ženám na materskej dovolenke a deťom, rodičom a starým rodičom
opatrujúcim deti relaxáciu, rozptýlenie, možnosť vyjsť z izolácie, priestor pre
neformálne stretnutia, výmenu skúseností, vzájomnú psychickú podporu,
diskusie, vzájomné rady a viacgeneračnú komunikáciu,
vybudovanie emocionálne atraktívneho prostredia MC pre deti, kde sa budú
uskutočňovať voľné aj organizované aktivity zamerané na hru, pohyb a tvorivosť
a rozvíjanie sociálnych kontaktov s rovesníkmi,









informovanie a vzdelávanie rodičov formou prednášok a kurzov z oblasti výchovy,
výživy, medicíny, psychológie,
vyzdvihovať význam materstva pre rodinu a spoločnosť a poslania ženy ako darkyne
života v celoživotnej úlohe matky,
organizácia programov zameraných na spoločné trávenie voľného času, podujatí
kultúrneho,
či
športového
zamerania,
oslavy
sviatkov,
bazárov
detského, materského oblečenia a materských potrieb,
zriadenie knižnice s rodičovskou a detskou tematikou,
sprístupnenie MC zdravotne handicapovaným deťom, ktorým umožní ich integráciu
medzi zdravé deti a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
podpora rodín v ťaživej sociálnej situácii aj formou symbolických poplatkov
týkajúcich sa činností združenia.

