
Stále ťa nosím 

 

Bratislava 20.04.2017 -  Nosiaci rodičia z celého Slovenska oslávia v dňoch 08. až 14. mája 2017 
prvý ročník Európskeho týždňa nosenia detí. Viac ako 37 slovenských miest a zároveň vyše 26 
krajín po celej Európe sa zapojí do prvého ročníka tohto podujatia, aby spoločne vytvorili európsku 
komunitu nosiacich rodičov. 

Európsky týždeň nosenia detí (ETND) je podujatie, ktoré nadväzuje na Medzinárodný týždeň nosenia 
detí (MTND). Po uplynulom ročníku záujem rodičov o nosenie detí výrazne stúpol  a vznikla potreba 
vytvoriť nové podujatie, ktoré by sa zameriavalo práve na krajiny Európy. Založila sa európska 
nosiaca skupina, ktorá zorganizovala prvý ročník Európskeho týždňa nosenia detí (European 
Babywearing week). Jej cieľom je vytvoriť informačný, edukačný a podporný priestor pre všetkých 
priaznivcov ergonomického nosenia.  

„Motto prvého ročníka ETND „Stále ťa nosím“ (I carry you always)  odzrkadľuje  životný štýl a postoj 
rodičov, pre ktorých je nosenie neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Sme preto radi, že aj 
Slovensko sa zapojilo do prvého ročníka ETND 2017. Naše občianske združenie Nosma poskytuje 
prostredníctvom svojich poradkýň nosenia rodičom potrebné informácie a zručnosti, a práve ETND je 
príležitosť  poukázať na výhody nosenia a jeho prospešnosť nie len pre dieťa, ale aj pre rodičov 
a celú rodinu,“ povedala Gabika Cabanová, predsedníčka OZ Nosma. 

Programová štruktúra 

Rozdiel v programovej štruktúre ETND oproti MTND je zásadný v tom, že sa nejedná len o 
koordináciu slovenských organizátoriek, ale spája účastníkov zo všetkých zapojených európskych 
krajín. Pre Medzinárodný týždeň nosenia detí sú príznačné Sprievody nosiacich rodičov v mestách 
a sprievodný program v materských a rodinných centrách, ktorý pozostáva väčšinou z uzatvorených 
prednášok o ergonomickom nosení. Naopak, počas ETND sa budú konať Nosiace pikniky spolu s 
prednáškami a ukážkami nosenia, cvičením a tancovaním s bábätkom v šatke. Keďže sa budú 
konať na verejných miestach, budú prístupné aj širšej verejnosti, a vytvorí sa tak priestor získať 
informácie o nosení aj nenosiacim rodičom. 

Počas ETND sa budete môcť zapojiť do regionálnych súťaží, ale aj do celoslovenskej súťaže o vecné 
ceny, ktorá bude prebiehať prostredníctvom webovej stránky OZ Nosma www.nosma.sk. 

Zavŕšením  programu bude Festival Nos! V Banskej Bystrici, ktorý sa bude konať 13. mája 2017 
v priestoroch Misijného Domu.  

„Počas festivalu Nos! (Festival aktívnych rodičov), chceme dať rodinám námet, ako ďalej žiť aj po 
narodení detičiek v súlade s pohybom, tancom a aktivitami, ktoré boli pre nich dovtedy samozrejmé. 
Pre návštevníkov je pripravená okrem programu aj bohatá účasť predajcov s nosičskými pomôckami 
a oblečením a na záver veľkolepá tombola,“ ozrejmila Petra Hlásna, organizátorka festivalu. 

Všetky informácie o pripravovaných programoch v zapojených mestách a regionálne skupiny nosenia 
budú k dispozícii na stránke OZ Nosma www.nosma.sk a vo Facebook skupine Európsky týždeň 
nosenia detí Slovensko. 
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