
RC SVET RODINY Rodina je tam, kde nie si sám .



POSLANIE, VÍZIA

POSLANIE

spájať komunitu rodičov a ich rodinných príslušníkov a vytvárať pre nich príjemný 
a bezpečný priestor pre vzájomné rodinné, alebo priateľské stretnutia. 

VÍZIA

vykonávať aktivity zamerané predovšetkým na rodičov na materskej a rodičovskej 
dovolenke, ich deti, rodinných príslušníkov, priateľov a známych na podporu a 
udržiavanie medzigeneračných vzťahov. Začle

vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, 
informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľnočasových potrieb pre 
všetky vekové a sociálne skupiny 



CIELE

Zabezpečovať pre cieľové skupiny voľnočasové aktivity, prednášky, tematické 
záujmové krúžky a besedy

Umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových 
priateľstiev medzi mamičkami a deťmi a ich rodinnými príslušníkmi, vytvoriť 
podmienky pre sebarealizáciu ženy – matky, muža – otca, 

Pomáhať zmierniť spoločenskú  izoláciu rodičov na rodičovskej dovolenke 

Umožniť rodičom s hendikepovanými deťmi integráciu medzi rodiny bez zdravotného 
postihnutia

Zapojiť do aktivít starých rodičov a prispieť k prekonávaniu sociálnych, 
informačných a komunikačných bariér medzi generáciami



CIEĽOVÉ SKUPINY

mamičky a oteckovia na materskej a rodičovskej dovolenke

rodinní príslušníci, starí rodičia a iní ľudia, ktorí pomáhajú rodičom s deťmi

hendikepované deti a ich rodiny



AKTIVITY 

vzdelávacie a kultúrno–spoločenské podujatia  

prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, 

prevencia nežiadúcich spoločenských javov

podpora zdravého životného štýlu, organizovaním seminárov, kurzov, prednášok a publikačnou činnosťou,

organizovanie voľno-časových aktivít a motivácii k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, súťaže, 
výstavy, rodinné stretnutia, rekvalifikačné kurzy, sociálne poradenstvo 

poskytnutie neformálnych sociálnych služieb pre rodiny s deťmi,

organizovanie bazárov detského a materského oblečenia, obuvi a detských potrieb,

sprostredkovanie stretnutí podporných skupín pre rodiny s handicapovanými členmi,

organizovanie kultúrnych, športových a charitatívnych podujatí, výletov a táborov,

spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách 
občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.



RODINNÉ PODUJATIA / KARNEVAL/ HALOWEEN, 
HRY S VODOU / DIVADIELKA 



AKTIVITY BÁBÄTKÁ



AKTIVITY / TEHOTNÉ



AKTIVITY / PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU



DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU
4 X ROČNE BURZY OBLEČENIA



TÝŽDENNÉ AKTIVITY RC



AKTIVITY PRE RODIČOV A DETI SO Z.Z./ RODIČOVSKÉ
SKUPINY, RELAXAČNÉ AKTIVITY PRE DETI A RODIČOV



KONTAKTY 

Ak sme Vás zaujali svojimi činnosťami a chceli by ste sa zapojiť, alebo podporiť nás 
kontaktujte sa na :

Mgr. Adriana Žilová

Štatutár RC Svet rodiny 

0948202489

info@svetrodiny.sk

FB : https://www.facebook.com/SvetRodiny/

mailto:info@svetrodiny.sk
https://www.facebook.com/SvetRodiny/

