
Aktívne členky materských centier so zápalom investujú do svojej 
práce veľa energie. Usilovne pracujú, aby sa im podarilo naplniť svoju 
víziu o materskom centre. Táto práca, ktorá ich baví a napĺňa, im môže 
ale priniesť pocit, že ich oberá o čas, ktorý by mohli venovať rodine 
a predovšetkým svojim záľubám a koníčkom. Tie by im zároveň 
pomáhali v psychohygiene a preventívne pôsobili proti syndrómu 
vyhorenia. Ľudia ohrození syndrómom vyhorenia majú negatívny 
postoj k návštevníkom i k sebe samým, k svojej práci, dokonca 
i k úspechom. Zo všeobecne používaných preventívnych opatrení 
syndrómu vyhorenia sme sa teda prioritne zameriavali na relaxáciu, 
ventilovanie sa, bližšie spoznávanie, inšpiráciu, zdieľanie overených 
postupov a brainstorming ako ďalej, aké vzdelávacie a spoločné 
aktivity by nás mohli čo najviac vzdialiť od negatívneho postoja k sebe 
i práci. Víkendový pobyt tiež sprevádzal pestrý a kreatívny program 
doplnený o vedomostnú súťaž pre celú rodinu priamo v prírode. 

Mimovládna nezisková organizácia Únia materských centier zorganizovala 
interdisciplinárnu konferenciu Príbehy žien, ktoré zažili domáce násilie 
(a odborníkov, ktorí im pomáhali), kde vyhodnocovala projekt Ženy ženám. 
V rámci neho vytvorila Poradenské centrum Ženy ženám, určené pre ženy 
zažívajúce domáce násilie. Tieto ženy získali možnosť vyhľadať pomoc v podobe 
právneho, psychologického, ekonomického a sociálneho poradenstva od 
vyškolených poradkýň. 
Únia materských centier zareagovala na apel priamo z materských centier,  
kde sa tiež stretávajú s problémom domáceho násilia. Za celé obdobie realizácie 
projektu poskytli poradkyne Únie materských centier právne, psychologické, 
informačné, sociálne alebo finančné poradenstvo viac ako 90 ženám. 
Najčastejšie radia ženám v období, kedy odchádzajú od násilných partnerov, 
v čase rozvodu alebo rozchodu. Nedokážu sa zorientovať v tom, čo môžu 
očakávať od inštitúcií, vedia, že každý chybný krok môže byť fatálny. 

Poradenské centrum 
Ženy ženám pre obete domáceho násilia

Ženy, ktoré zažili domáce násilie, sa o ňom často 
boja hovoriť. Hanbia sa za túto etapu svojho života 

a nechcú sa k nej vracať. Boja sa odhalenia identity. 
A tak ich príbehy ostávajú roztrúsené v spisoch 
množstva organizácií – v každom kúsok. Ale je 

veľmi dôležité, aby odborníci mali spätnú väzbu. Aby 
sa dokázali pozrieť nielen na „svoju“ prácu, ale aby 

vytvárali siete pomoci, komunikovali o metódach, 
a aby sa dokázali pozrieť aj na chyby, ktoré pri snahe 

pomôcť urobia. Podarí sa to vtedy, keď o probléme 
domáceho násilia budeme hovoriť otvorene...
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Podľa Daniely Konečnej, riaditeľky Únie materských 
centier, neexistuje žiaden štatistický údaj, ktorý 
by nám napovedal, aký typ žien príde do poradne: 

 Ženy, ktoré k nám prichádzajú, zažívajú násilie 
v rodine a neexistuje žiadna šablóna, ktorá by nám 
mohla napovedať viac. Nerozhoduje vzdelanie, 
majetkové pomery, počet detí. Jediné, čo po roku 
vieme vyhodnotiť, že musíme o tejto téme hovoriť viac. 
Zatvorené dvere sú ešte viac zatvorené ako v minulosti 
a spolužitie pod vplyvom strachu je priveľmi časté. 
Teraz sa k tomu pridáva aj moc peňazí, moc  
známostí a kariérneho postavenia partnera.  
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CENTRÁČIK 

Oslávili sme Medzinárodný deň materských centier

Telefónne číslo krízovej linky, na ktorom nájdu  
pomoc aj naďalej, je 0915 930 831 alebo  

e-mailová adresa: poradna@materskecentra.sk. 

A home must be a safe place for everybody.  
Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.

Viac informácií o projekte: http://www.materskecentra.sk/zeny_zenam.html

Únia materských centier pripravila víkendový pobyt 
v Rekreačnom stredisku Kľačno pre svoje členky  
s celými rodinami ako oslavu Medzinárodného dňa 
materských centier. 
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