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Republika Slovenija
od r. 1991, Jeden z nástupnických států 

Jugoslávie

- 2 miliony obyvatel (58% katolíků)

- rozloha 20 tis km² (ČR 79 tis km² )

Ljubljana – Lublaň (hlavní město)

- 300 tisíc obyvatel

- Slovinský jazyk (jihoslovanský)
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Mateřské centrum Malá ulica 

- vybudované městem za 1mil Euro

- architektonické řešení staré budovy

- dále financované městem, ministerstvem   

rodiny (provoz cca 600 tis Euro, 12 úvazků)

osvícení politici chápou cost benefity
prevence a podpory mladých rodin

- prorodinné/vzdělávací aktivity 
(kojení, výchova, školení rodičů, děti do 6 let…)

- lesní pedagogika pro školky a školy

příměstské venkovní tábory

- street work pro školní děti a mládež
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Zajímavý nápad: 
Odpolední prezentace 
multikulturní klasické hudby 
rodičům s dětmi 
na dětském hřišti.
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Na kole do školy i do práce

Obědy v restauracích

Odpoledne v parcích 

(pikniky, sporty, kultura, živá hudba, umění žít …)

Podpora veřejných služeb, zdraví

Ochrana přírody

Street work – bar na sídlišti vedle sportovních areálů

2 stálí pracovníci každé odpoledne, školní program…

důvěra, motivace, podpora, pomoc …
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Lesní pedagogika - pravidelná součást školního vzdělávání. 

V přírodě jsou interaktivní stezky budované ve spolupráci s lesníky.

Všude potkáváte hodně lidí a přírodu chrání. 

Druhé nejkvalitnější lesy v Evropě pak cení turisti a prospívá celá zem. 
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Obrovská komunitní zahrada za městem 

a za ní "spolková" zahrada.

Nejde o pěstování jídla, ale o zážitky dětí s rodiči.

- komunitní obědy a společný užitečný čas venku

- péče o rostliny, stavění pece či domku ve větvích

- příměstské kempy
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Město Joža Plečnika (1872 – 1957)

Trojmostí a odpolední plavba 

po Ljubljanici - cesta z města 

Metelková art centrum 

alternativy 
(nejen) pro mladé
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Škofja Loka 
(Biskupská louka, r. 973)

středověké městečko barevných fasád na soutoku

Švýcarsko Balkánu

s krásnou přírodou pokrytou z 60% lesy, 

určitě stojí za poznávání.
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Listopad 2021 
(období velkých covidových omezení) 

Slovenská republika
.

- 5,4 milionů obyvatel 
(62% katolíků)

- rozloha 49 tisíc km²

Martin (55 tis obyv.)

Ružomberok (30 tis obyv.)

Nižná (4 tis obyv.)
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Materské centrum Wings v Martine
.

- vznik akreditovaného kurzu 

Akademie praktického rodičovství 
(uznáván v rámci neformálního vzdělávání)

- spolupráce s jazykovou školou

- spolupráce se sdružením Úsměv 
věnuje se rodinám s "výjimečnými" dětmi 

- složitost financování NNO na SLO
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Materské centrum Isbička 
- na kraji města, sdílení prostor se skoukr. školou

dojčení, nosení, aromaterapie, „čačky-mačky“



SLOVENSKO

Svobodná demokratická škola

- svépomocná skupina 
- samofinancování rodiči

- učebny, zahrada, herna, kuchyně…
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Co-workingové centrum Mamamaka 
s komunitní zahradou

- 4 ženy OSVČ, podpora poslance, lokálních klientů
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Office

foto studio

masáže

kreativní dílna

hernička, kuchyně
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Komunitní centrum Zoe 

MC Dupajda v Nižné 

- pomoc města s prostory, fary s pozemkem

- renovace svépomocí členských rodin, nadšení
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!

Beseda se Silvestrem ze spolku Vlčatá.sk 
- jak vést děti a mládež ke kritickému myšlení

4K dovednosti pro 21. století?

Children are watching you!
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Oravský hrad
- Drákula

- Král Drozdí Brada

- Láska na vlásku

- Upír Nosferatu

- Princezna a žebrák

- Dračí srdce II

- Jánošík (seriál)
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Sdílení s MC 

Nezabudka z Žiliny 

příklad RC z 

australského 

Sydney

asignace daní,

Únia MC
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.

Ružomberok obklopený vrcholky Fatry a Tatry 

Galerii Ludovíta Fullu 
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Vlkolínec s fujarou 

a slováckým občerstvením 

UNESCO
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Boris, Manca, Jana, Daša, Duši, Ines, Andrea, Gabi, Martina, Dana, Jitka, Rut, Hanka / Tomáš (CZ) / Janka, Daniela, Skotka, Maja, Eva, Lucie (SK) / Kerstin, Beatrice (DE), Eva  

(SI)


