O nás
Poslaním
Únie
materských
centier je dosiahnuť úctu a
uznanie materstva v spoločnosti
a spoluvytvárať podporujúce
podmienky pre materstvo v
najvyššom záujme dieťaťa, matky
a rodiny.

Poradiť sa môžete
• mailom
poradna@materskecentra.sk
• osobne
• telefonicky

Poskytujeme bezplatné
poradenstvo ženám
ohrozeným domácim
násilím starším ako 18
rokov

Metódy poradenstva
• Vzájomné informovanie o
dôležitých skutočnostiach
• Právne poradenstvo súvisiace s

Výhody našich služieb

prípadom domáceho násilia
• Zachovanie dôvernosti
• Spolupráca
• Aktívny prístup ženy

Poradenské
centrum
ŽENY ŽENÁM

• Citlivý prístup k situácii a

„Domov musí byť
bezpečné miesto
pre všetkých“
Únia materských centier

potrebám klienta
• Bezpečné a dôverné prostredie
• Možnosť dlhodobej spolupráce
• Odbornosť a profesionalita
• Spolupráca s odborníkmi

Námestie Odborárov 3
(vchod cez Májkovu ul.)
Bratislava, 815 70

(+421) 915 940 831
poradna@materskecentra.sk
Únia materských centier

www.materskecentra.sk

Únia materských centier

Poradenské centrum
Ženy ženám

Poradenské centrum
Ženy ženám

Ponúkané služby

Náplň sociálneho poradenstva

•

Psychologické

•

Sociálne

• siete pomoci a stratégie riešenia
situácie

•

Právne

•

Terapie

• podporná komunikácia s
administratívnymi autoritami

•

Poskytnutie kontaktov na
odborníkov

• príprava podaní pre úrady práce
a iné inštitúcie

Náplň právneho poradenstva
• právna analýza situácie

• pomoc v teréne pri realizácii
úteku, nástupu do krízového
centra a pod.

• príprava návrhov pre súdne
pojednávania

Náplň psychologického
poradenstva
• možnosti pomoci a riešenie
vlastnej situácie z dlhodobého

Náplň finančného poradenstva
• analýza súčasnej situácie
• vyvodenie najlepšieho riešenia
• poradenstvo v oblasti
hospodárenia

• možnosti ako sa finančne
zabezpečiť

Projekt je financovaný z grantu
Nórskeho kráľovstva
prostredníctvom
Nórskeho finančného
mechanizmu
Spolufinancované zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant form
Norway
Co-financed by the States Budget
of the Slovak Republic.
www.norwaygrants.sk

• stratégia riešenia situácie
• individuálne právne konzultácie

Poradenské centrum
Ženy ženám

hľadiska
• oporné body pri prekonávaní
problémov
• zdolávanie ťažkých životných
situácií

Programová oblasť: Program
SK09 – Domáce a rodovo
podmienené násilie
Názov projektu: Poradenské
centrum Ženy ženám
Prijímateľ: Únia materských
centier
Realizácia: október 2015 - október
2016
Číslo projektu: DGV03009
Projektová zmluva: 1013/2015

• individuálne konzultácie
• pomoc pri riešení problémov s
deťmi

Únia materských centier

www.materskecentra.sk

Únia materských centier

