
POZVÁNKA NA SEMINÁR
 a UKÁŽKU DOBREJ PRAXE

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

štvrtok 24. 10. 2019 | Rodinné centrum Paletka, Rajec 
(budova cirkevnej školy oproti kostolu v Rajci)

Časový harmonogram:
08.30 - 09.00  Prezentácia

11.00 - 12.00  Diskusia, 
konzultácie, záver

09.00 - 09.30  Rodinné centrum Paletka, Rajec 
Eva Javorská, Mária Števková Rajčanová
- príbeh centra, jeho poslanie, výsledky, 
možnosti zapojenia komunity, výhľady do 
budúcnosti

10.00 - 11.00  Ukážka dobrej praxe
- predstavenie zaujímavých nápadov 
a myšlienok, aktivít pre deti, rodičov, 
členov komunity

09.30 - 10.00  Rodinné centrum Kamienkovo, 
Kamenná Poruba
Martina Kavecká
- príbeh centra, jeho poslanie, výsledky, možno-
sti zapojenia komunity, výhľady do budúcnosti

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 22.10.2019 
Prihlasovanie: Zuzana Dobešová
apz.projekty@gtsmail.sk
tel.: 0903 534 894

AKTÍVNI S MALÝMI DEŤMI 

Sú rodinné centrá len pre malé deti? Aký význam majú rodinné a materské centrá pre komunitu, región? 
Príklady dobrých a zlých skúseností.

Pozývame Vás na prednášku a ukážku dobrej praxe.



LEKTORI

Projekt realizuje nezisková organizácia Áno pre život v rámci projektu 
Rozvinutá občianska participácia a efektívna verejná správa v Rajeckom regióne.

Eva Javorská, Mária Števková Rajčanová 

Martina Kavecká

Zakladateľky Rodinného centra Paletka, ktoré vzniklo z nadšenia a odhodlania 
skupiny mamičiek vytvoriť v meste Rajec príjemné prostredie pre rodiny s malými deťmi. 
Centrum pracuje na základe dobrovoľnej, svojpomocnej činnosti svojich členov. 
Prvotným impulzom bola potreba vytvoriť priestor pre rodičov na materskej / rodičovskej 
dovolenke, kde by mohli plnohodnotne tráviť čas so svojimi deťmi a zároveň prekonať 
sociálnu izoláciu, ktorú so sebou materská dovolenka prináša.

Študovala sociálnu pedagogiku na UMB v Banskej Bystrici, mama dvoch detí, venuje 
sa práci s rodinami, deťmi a mládežou v Kamennej Porube, spoluzakladateľka 
a predsedníčka Rodinného centra Kamienkovo.

Pre účastníkov sú k dispozícii mentori, ktorí budú účastníkov odborne sprevádzať 
v rámci vlastných aktivít, iniciatív či plánov. Mentori účastníkom poskytnú všetky 
potrebné informácie a pomôžu zdokonaliť zručnosti pre ďalšie aktivity v komunite.


