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Vytváranie bezpečia v čase krízy/ v život meniacich situáciách 

Mobilita v Turecku od 28. – 30. januára 2014 

SPRÁVA ZO SLOVENSKA 

 

NÁZORY NA SLOVENSKU 

1) Ako môže skupina matiek byť nápomocná osobe, ktorá sa ocitá v život meniacej a ohrozujúcej 

situácii? 

 Matky, ktoré ešte centrum nenavštívili, v ňom cielene nehľadajú pomoc. MC poskytne skôr pomoc 
matke, ktorá už je pravidelnou návštevníčkou. Máloktorá matka sa v krízovej situácii otvorí a zdôverí so 
svojím problémom pri prvej návšteve centra.  

 Niekedy môže mc poskytnúť pomoc aj sprostredkovane - napr. priateľka matky v krízovej situácii 
požiada o pomoc pre túto matku práve v materskom centre. 

MC v takýchto situáciách môže: 

 vypočuť a povzbudiť osobu v kríze 

 poskytnúť pocit bezpečia 

 poskytnúť psychickú podporu osobe, ktorá je v kríze 

 pomoc s opatrovaním dieťaťa 

 poskytnúť nocľah v MC 

 organizovať besedy, školenia, workshopy, týkajúce sa takýchto životných okolností, ktoré môžu 
poskytnúť základné informácie, prípadne fungovať ako nácvik prevencie týchto situácií 

 poskytnúť kontakty na iné pomáhajúce odborné organizácie 

 zorganizovať zbierku potravín, vecí alebo peňazí pre ohrozené rodiny 

 pomoc poskytnutá matkami na základe profesných skúseností (matka právnička môže dať zadarmo 
právnu radu napr. v prípade rozvodu, matka poisťováčka môže dať zadarmo radu, ako napr. 
postupovať pri vybavovaní poistného plnenia pri požiari, … ) 

 zabezpečiť materiálnu, finančnú, morálnu oporu 
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2) Podelili by ste sa o svoj problém ak by ste sa ocitli v život meniacej a ohrozujúcej situácii, ktorá by 

Vás fyzicky alebo psychicky mohla poškodiť? 

 Matky sú ochotné podeliť sa o svoj problém, ale musia cítiť dôveru v osobu, ktorej sa zverujú. Väčšinou 
je to osoba, ktorú poznajú. 

 Ochota zdôveriť sa úzko súvisí aj s typom človeka. Extrovert sa zdôverí ľahšie a častejšie ako introvert. 

 

3) Aký druh pomoci by ste akceptovali alebo očakávali? 

 Morálnu pomoc - cítiť prijatie, povzbudenie, možnosť vyrozprávať sa, zdôveriť sa, počuť milé slová 

 Materiálnu pomoc – oblečenie pre deti, ubytovanie, hygienické pomôcky, plienky.  

 Iba v máloktorých odpovediach bola potreba finančnej pomoci, či verejnej zbierky 

 Odborná pomoc – získať kontakty na dobrého právnika s ľudským prístupom,  psychologické 

poradenstvo, pomoc s úradmi 

 Opatrovanie dieťaťa počas neprítomnosti matky 

 Jedna z odpovedí bola: Keďže nedokážem zdieľať, neočakávam pomoc 

 Konkrétny príklad: Pomoc týraným ženám je minimálna. Oslovila som Fenestru i azylový dom, ale nijak 

zvlášť mi nepomohli 

  

4) Žiadali by ste podporu od svojich priateľov v MC? 

 Nie – 4x 

 Možno- 2x 

 Neviem -4x 

 Áno/určite áno – 27 

 

5) S kým ako prvým by ste sa podelili o svoje problémy ? 

 V prvom rade – rodina – 19 odpovedí 

 Takmer zhodne – priatelia, nevynímajúc kamarátky z centra-15 odpovedí 

 Jedna z odpovedí - Dlho by som mlčala, ale v krajnom prípade kamarátka 

 Neviem – 3 odpovede 

 

6) Ako viete Vy pomôcť osobe, ktorá sa ocitla v život meniacej a ohrozujúcej situácii? 

 Najčastejšie odpovede boli: 

 Psychická podpora- aktívne počúvanie a osobné stretnutie, povzbudivý telefonát. Dodávať sebadôveru 

 Sprostredkovanie kontaktov na pomáhajúce organizácie, psychologičku, právnika. Ochota pomôcť 

osobne vybaviť náležité úrady- sociálne oddelenie, políciu, právnika,  

 Pomoc s deťmi, s domácnosťou, nákupmi 
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 Materiálna pomoc –  okrem poskytnutia ošatenia, prechodného príbytku, nevyhnutných potrieb pre 

deti, v jednej odpovedi zaznelo: zmobilizovať ľudí na sociálnych sieťach k finančnej zbierke.  

 Konkrétny príklad: Momentálne pomáham konkrétnej rodine; psychicky, materiálne, finančne, s deťmi, 

s vodou, so stravou...a.i. 

 

7) Myslíte si, že MC vedia poskytnúť dosť pomoci?  

 Áno - ale skôr v oblasti psychickej podpory, vypočutia, povzbudenie, mamy medzi sebou (burzy, 
materiálna pomoc, zbierky, opatrovanie detí), v jednoduchších veciach 

 MC slúži skôr ako sprostredkovateľ 

 MC ako také nemajú dosť kompetencií, aby formálne pomáhali 

 Veľmi záleží od odbornosti ľudí, ktorí v MC pôsobia a od ich možností 

 MC ešte nie sú na takéto veci pripravené 

 Mamičky sa v centre musia najprv dobre spoznať, aby si pomáhali resp. požiadali o pomoc 
 

8) Aké život meniace a ohrozujúce situácie by sa podľa Vás mohli udiať v alebo pred Vaším domom? 

 úrazy, vykradnutie, napadnutie, požiar, rozvod, domáce násilie, dopr. nehoda, závislosti, zlá finančná 
situácia, povodeň, smrť blízkej osoby 
 

9) O aké problémy ste ochotní sa podeliť s priateľmi v MC? 

 Zdravotné, sociálne, rodinné, choroba, manželské problémy, pracovné problémy, materstvo – 
problémy každodenného života – najčastejšie odpovede 

 Závisí od osoby v centre 

 S tým, čo sa do telefónu nedá povedať blízkej rodine, keďže všetci bývajú ďaleko 

 Ááách tí chlapi! 

 Ja sa viem porozprávať o všetkom, nebojím sa poprosiť o pomoc, a aj pomoc poskytnúť 
 

10)  Čo rozumiete pod pojmom „domáce násilie“? 

 Fyzické a psychické týranie 

 Nedostatočné poskytnutie základných vecí (strava, sprcha – kontrolovanie spotreby....) – muž žije 
v blahobyte a žena šporí, kupuje si oblečenie v lacných obchodoch, aby mala na zaplatenie základných 
vecí do domácnosti  

 Sexuálne, finančné, citové vydieranie 

 Popieranie individuality, svojprávnosti, ponižovanie 

 Znevažovanie detí 

 Týranie dieťaťa rodičom, akoukoľvek formou 

 Psychické vydieranie detí, ....“nikam nechoď buď so mnou doma, ja ťa potrebujem, prečo ideš do kina, 
nič ti to nedá, ja tu budem sama....“, ...“vy ma nemáte vôbec radi...“ 
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11) Borili ste sa niekedy s domácim násilím? Ak áno, s akým druhom násilia ste sa stretli? 

 Prevažná odpoveď nie 

 Áno:  
- Fyzické - keď otec bil matku – alkoholizmus 
- Psychické, ekonomické, fyzické – častá odpoveď 
- Ako svedok dieťa – bitky medzi rodičmi – alkoholizmus 
- Ako priateľka postihnutých – citové vydieranie, slovné napádanie, ponižovanie, incest, znásilnenie, 

fyzické útoky, zanedbávanie, týranie detí 
- Psychické násilie na deťoch, slovné útoky 
- Kolegyňa bola 20 rokov fyzicky , psychicky a ekonomicky týraná. Rozhodla sa ukončiť vzťah 

a odsťahovala sa. 
11 rokov ma týral manžel, v roku 2013, keď mi zlomil obe rebrá a zbil ma pred deťmi som sa rozhodla 
odísť k matke 
  

12)  Čo rozumiete pod sexuálnym a/alebo fyzickým násilím? 

 Bitky, týranie, vynucovanie pohlavného styku – u detí aj dospelých 

 Sex. praktiky, s ktorými druhá osoba nie je stotožnená, nesúhlasí s nimi 

 Znásilnenie 

 Psychické sexuálne obťažovanie 

 Vynucovanie sexuálneho aktu, alebo akýchkoľvek dotykov tela 

 Fyzické – bitky, „náhodné úrazy“, nechcené tehotenstvo, facky, kopance, ťahanie za vlasy, vulgárnosť 

 

13)  Zmienil sa niektorý Váš priateľ o tom, že sa stretol s takýmto násilím? Ak áno, aká bola Vaša 

reakcia? 

 Áno – prevažovali nad odpoveďou nie 
- Len keď sme boli deti 
- Hľadali sme možnosti, pochopenie, súcit, vypočutie, posilnenie dôvery človeka v seba samého, 

častejší kontakt s danou osobou, hľadanie náhradného ubytovania, organizácií, ktoré vedia 
pomôcť, odborníkov, nasmerovanie človeka na určitú cestu, ale netreba ho do toho tlačiť, 
podpora modlitbou – najčastejšie odpovede 
 

 Nie – veľmi častá odpoveď 

 Nereagovala som, nakoľko spolu čakali ďalšie dieťa a to je pre mňa nepochopiteľná situácia 

 Áno – manžel vyrástol v rodine, kde bol týraný on aj celá rodina. Neustále ho učíme, ako žiť 
v harmonickej rodine, kt. nezažil. A držať ho v hraniciach, lebo má sklon k výbušnosti a prehnanej 
reakcii. 
Neutrálna reakcia – poskytla som pomoc, ale neľutovala som 

 


