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Predstavenie hostiteľského Medzinárodného centra pre deti (ICC) 

V prezentácii o ICC nás Prof. Dr. Münevver Bertan oboznámila s históriou, cieľmi, misiou, poslaním 

centra a spoluprácou centra s domácimi i medzinárodnými organizáciami. Jedným z dôležitých poslaní 

centra je kampaň proti vynúteným a skorým manželstvám a oboznamovanie s ich následkami na 

zdravie žien. V našej krajine sa nestretávame s týmto problémom. Veľmi sa mi páčilo výtvarné 

stvárnenie plagátov v tejto kampani (ale aj kampane proti týraniu a zneužívaniu detí), ktoré navrhovali 

študenti miestnej univerzity.  

Prezentácia o materskom centre v Gaziantepe 

Uvedené materské centrum nezaložili samy matky (ako je to napríklad u nás - matky zakladajú 

materské centrá ako občianske združenia), ale miestna samospráva. Napriek tomu, že toto centrum je 

riadené samosprávou, matky sa tam cítia príjemne a v bezpečí. Dôležitejšie je pre nich to, čo im 

centrum ponúka pre ich život ako to, kto centrum riadi. Vo video prezentácii matky uvádzajú, že sa 

tam cítia šťastné a silné a niektoré mohli znovu nájsť zmysel života. Pomáha im v tom vedomie, že 

môžu prísť do centra a porozprávať sa s inými ženami o svojich problémoch. Niektoré z násilia 

v domácnosti obviňujú seba. Muži sú jediní, ktorí do domácnosti prinášajú peniaze a keď je ich málo, 

ženy sú voči nim agresívne. Ak je peňazí dostatok, ignorujú urážky z mužovej strany voči svojej 

osobe. 

V rámci prezentácie nám boli poskytnuté materiály, ako sa pripraviť na krízové situácie (konkrétne v 

prípade domáceho násilia) a ako ich čo najbezpečnejšie zvládnuť. Tieto informácie môžu byť 

diskrétne k dispozícii v materských centrách. 

Prezentácie o výsledkoch prieskumov z jednotlivých partnerských krajín k téme 

Materské centrá sú miesta, kde môžu ženy nájsť oporu, pochopenie a pomoc v ťažkých situáciách. 

Materské centrá poskytujú rôznorodý program pre ženy, deti, celé rodiny (v závislosti od regiónu), no 

zdá sa, že veľmi dôležitým faktorom popri tom zostáva schopnosť centier poskytnúť návštevníkom 

(predovšetkým ženám) priestor na zdieľanie osobných starostí. Čo sa týka domáceho násilia, ochota 

žien zdôveriť sa s týmto problémom je veľmi malá. Potrebujú cítiť bezpodmienečné prijatie a 

dôveryhodnosť osoby, ktorej sa zverujú. Je dôležité, aby ženy mohli v materských centrách nájsť 

informácie potrebné pre vysporiadanie sa s domácim násilím, aj keď prioritne nenavštívia centrum za 

účelom hľadania pomoci v takejto situácii. Ešte dôležitejšie sa javí, aby osoby pracujúce so ženami v 

centrách boli schopné vzbudiť pocit dôvery a prijatia.  

Návšteva rodinného centra v Ankare 

Organizáciou rodinného centra som bola príjemne šokovaná. Jeho veľkosť a možnosti trávenia 

voľného času v ňom ma ohúrili. Rovnako aj to, že je dostupný pre široké masy a že je dotovaný zo 

samosprávy. Osobne, keďže mám blízko k umeniu, na mňa urobilo dojem, že návštevníci centra sa 

môžu voľne zúčastňovať umeleckých kurzov (maľovanie, hudobné nástroje, spev). Takéto niečo mi 

u nás veľmi chýba.  

Závery a výstupy - čo môžu materské centrá robiť pre zlepšenie situácie  

 viesť diskusie na tému domáce násilie na úrovni siete ale aj v materských centrách pre 

zvýšenie informovanosti o probléme 

 poskytovať v centrách relevantné informácie pre matky v kríze (diskrétne, dostupné na mieste, 

kde si ich matky môžu voľne zobrať bez toho, aby ich pri tom niekto videl) 

 viesť s rodičmi diskusie, prednášky a workshopy o tom, ako pripraviť deti na krízové situácie 

 vhodným spôsobom informovať aj mužov o téme domáce násilie 


