
Domáce násilie je stále o hanbe. Tie ženy, ktoré ho zažívajú, 
sa hanbia za to, ako žijú, v akom prostredí vychovávajú 
svoje deti, hanbia sa za to, koho si vybrali a za to, že 
nedokážu situáciu vyriešiť hneď. „... ja som sa o tom strašne 
bála hovoriť. Lebo keď som raz povedala bratovi, čo sa u nás 
deje, tak ostal ako obarený, neveril mi, začal hovoriť o tom,  
že si nikdy nič nevšimol. Potom sa stretol s mojím mužom 
a bolo to ešte horšie...“ Viera, 28 rokov, 2 deti

Nemusí ísť pritom iba o facky, o kopance, o útoky, po 
ktorých na tele ostávajú stopy. Násilie medzi blízkymi 
ľuďmi má rôzne podoby: raz vyzerá ako nadávanie  
„...hovoril mi „hlúpa hus“ a nie iba, keď sme boli sami. Hovoril 
mi tak pred kolegami, pred jeho rodinou, aj pred našimi deťmi. 
Až vtedy mi došlo, že musím ujsť kamkoľvek, keď som 
počula, ako ma tak isto nazval pred kamarátom náš 9-ročný 
syn. Utiekla som z veľkého domu s dvoma maličkými 
dcérami bez haliera. Syn ostal s otcom. Vrátil sa ku mne až 
o 11 mesiacov, keď ho otec tiež zbil.“ Lucia, 37 rokov, 3 deti 

Vydeľovanie peňazí a nemožnosť disponovať s tými 
svojimi „...byt sme kupovali tak, že sme predali moje  
dva byty a ešte sme si vzali hypotéku, za ktorú kúpil auto, 
vraj to vychádzalo výhodnejšie, než keby sme brali lízing. 
Vlastne, o každom eure rozhodoval on: ja som dostávala  
100 € na týždeň, nemám prístup k účtom, výplata mi  
chodí na ten jeho.“ Zuzana, 42 rokov, 2 deti

Násilie v intímnych vzťahoch „...hovorila som mu,  
že ma to bolí, ale jemu bolo úplne jedno, že plačem.“  
Tatiana, 32 rokov, 1 dieťa 

Aj vyhrážanie sa „...viem, že mi neveríte, ale ja sa bojím 
odísť. Muž vždy dokončí, čo začal a on mi povedal, že ma 
dostane do blázinca a vezme mi deti. Chlapci majú 3 a 5 
rokov. Sú ešte takí maličkí... Nejako to musím vydržať, kým 
trochu podrastú.“ Zdena, 28 rokov, 2 deti

Keď niektorú z nás udrie na ulici neznámy muž, 
keď do nej kopne, keď jej vulgárne vynadá, 
keď jej ublíži intímne a nebodaj to urobí 
pred deťmi a ona to povie priateľkám, 
či rodine, tak má istotu, že sa jej všetci 
budú snažiť pomôcť a zlého človeka 
potrestať. Keď sa jej to stane doma, 
často o tom mlčí – nie pár dní, ale celé 
roky. Lebo vie, že keby o tom začala  
hovoriť, ľahko sa jej stane, že jej nikto  
(ani z tých najbližších) neuverí. 

Zbaviť sa hanby 
a nájsť bezpečné riešenie

A tak sme sa rozhodli,  
že to skúsime robiť inak. 
Že postupne v materských centrách 
vybudujeme „bezpečné miesta“,  
na ktorých sa ženy nebudú musieť  
hanbiť za to, že im niekto blízky ublíži.  
Miesta, kde nájdu pomoc, pochopenie a,  
najmä, kde s nimi niekto bude hovoriť 
o stratégii, ako ťažkú situáciu zvládnuť.  
A tak vznikol projekt ŽENY ŽENÁM a od 
1. 10. 2015 tím – tri sociálne pracovníčky, 
právnička, psychologička, ekonomická 
poradkyňa a pedagogička – hľadá spolu 
so ženami riešenia, ako vyjsť zo zlej 
situácie bezpečne von. Poradenstvo je 
anonymné, poskytuje sa on-line cez 
sociálne siete a telefón, ale rovnako tak  
aj v teréne, ako v bezpečí kancelárie. 
Vďaka podpore Finančného mechanizmu 
EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 
je poskytované zadarmo.

O poradni  
ŽENY ŽENÁM, 
ktorú zriadila 

Únia materských 
centier.

Násilie, jednoducho, 
nie je hádka. Je to 
bolesť, ktorá trvá a na 
ktorú neexistuje rýchly 
liek. Ženy, ktoré si 
násilím prešli, vedia 
koľkokrát museli 
svoj príbeh rozprávať 
rôznym odborníkom, 
ako často dostávali 
protichodné rady, 
ako ich posielali od 
dverí k dverám, ako 
sa stretli najmä s tým, 
že ich život nikoho 
nezaujíma. 

Stačí nabrať odvahu meniť  
zle nastavený život...

Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.
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