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Poradenské centrum 
Únie materských centier
Hlavným cieľom nového projektu ŽENY ŽENÁM, podporeného Finančným 
mechanizmom EHP a Nórskym finančným mechanizmom, je vytvorenie  
poradenského centra na uskutočňovanie preventívnych opatrení pri násilí  
páchanom na ženách a deťoch a uskutočniť širokú osvetu o probléme domáceho  
násilia na ženách a jeho vplyve na deti v materských centrách na Slovensku.

Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.

http://eeagrants.org 

Prevencia akýchkoľvek problémov je efektívnej-
šia a lacnejšia než riešenie problémov samotných. 
Únia materských centier vďaka podpore v rámci 
spustenia nového projektu Ženy ženám vytvo-
rí poradenské a vzdelávacie centrum, kde bude 
pracovať so ženami a deťmi, na ktorých je pácha-
né domáce násilie. V úvodných etapách projek-
tu vyškolí pracovníčky poradenského centra na 
priamu identifikáciu týraných žien a pre zvýšenie 
efektivity riešenia ich problémov. Poradenské 
centrum sa zameria na ženy a naučí ich zabrániť 
prehlbovaniu, resp. opakovaniu problémov. Ďal-
ším cieľom bude šírenie osvety v otázke násilia, 
páchaného na ženách naštartovaním verejného 
spoločenského diskurzu, a tiež rozvinúť disku-
siu v materských centrách po celom Slovensku 
a zvýšiť citlivosť spoločnosti k tejto téme. Usku-

točníme okrúhle stoly s prizvaním 
odborníkov v tejto téme, ale i laickej 
verejnosti, zástupcov organizácií, 
ktoré pracujú v krízových centrách 
s týranými ženami.
V tomto projekte budeme pracovať 
v dvoch oblastiach. Okrem posky-
tovania služieb ženám, ktoré sú týrané rôznymi 
spôsobmi, bude ďalej vzdelávať vedúce vybraných 
materských centier, aby mohli zachytiť počiatoč-
né problémy v rodine a naučili sa ich identifikovať. 
Veľakrát sa toto správanie prejaví vo vyostrených 
a záťažových situáciách, akou je aj narodenie detí, 
nedostatok spánku, financií, stres. 
Materské centrá sú miesta, kde môžu ženy nájsť 
oporu, pochopenie a pomoc v ťažkých situáciách. 

 

Podpora práce 
Únie materských centier
Nepriaznivá sociálna situácia vzniká v živote  
ženy - matky, ktorá sa hneď po narodení dieťaťa  
dostáva do izolácie od spoločenského života.  
Ideálne prostredie, v ktorom sa môže napĺňať  
potreba matky a dieťaťa je materské centrum. 

Pri hodnotení z hľadiska vzťahového, matka zohráva dominant-
nú úlohu vytvárania vzťahov k dieťaťu a v celej rodine. Pokiaľ jej 
umožňuje upevňovanie sebavedomia materské centrum a ona 
vtedy neopúšťa dieťa a rodinu, práve materské centrum dostáva 
celospoločenský rozmer. Tým sa môže napĺňať potreba zosúlaďo-
vania rodinného a pracovného života, lebo žena začína pracovať 
dobrovoľnícky vedením aktivít podľa svojej profesijnej zručnosti. 
Obdobím starostlivosti o dieťa tak nestráca schopnosť pracovných 
návykov. Okrem toho sa môže vzdelávať v oblastiach, v ktorých to 
nebolo doteraz možné. 
Práve v prostredí materských centier realizujeme školiace progra-
my, ktoré napomôžu sebarealizácii žien, vzdelávaniu za účelom 
návratu na trh práce po rodičovskej dovolenke a aktivizácii v spo-
ločenskom živote, v ktorom sa napĺňajú potreby socializácie. Vzde-
lávanie prebieha formálne, účasťou líderiek na certifikovaných 
školeniach, napr. akadémie praktického rodičovstva, poraden-
stvom vo vedení účtovníctva, ekonomiky, manažérskych, komu-
nikačných a iných zručnosti. 

Najzávažnejším problémom centier je trvalá udržateľnosť. Ženy-
-matky, ktoré vedú materské centrá sa učia, ako vyjednávať 
s verejnou správou na zlepšenie podmienok prevádzkovania, či 
zabráneniu zatvorenia centier z dôvodou nedostatočných kapacít 
a financií. Školenia, ktoré absolvujú, schopnosti, ktoré nadobúdajú 
vedením centier, im pomáhajú pri zamestnávaní sa. V prípadoch 
zatvárania centier z nedostatočnej podpory strácajú ženy mož-
nosť vzdelávať sa, zamestnávať sa, čím sa len zväčšuje rozdiel 
v posudzovaní žien voči mužom pri uplatňovaní na trhu práce. 
Vďaka podpore z Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí, 
môže Únia materských centier naďalej udržiavať intenzívnu ko-
munikáciu s materskými/rodinnými centrami, pripravovať pra-
covné stretnutia, usmerňovať líderky centier v oblastiach eko-
nomiky, projektov, PR, komunikácie na samosprávach, aby mohli 
vytvárať partnerské vzťahy a vytvárať podmienky akceptácii pô-
sobenia materských centier na území celého Slovenska. 
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