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Vďaka participácii na projekte Grundtvig Learning Partnerships Public living room - a safe learning space 

som sa mohla v dňoch 28.-30. januára  2014 zúčastniť  mobility v International Children´s Centre (ICC) 
v Ankare, Turecko. ICC nie je pre Slovensko neznámym partnerom. V roku 2005 boli súčasťou našej 
kampane „Ako vychovávať  naše deti“ a v roku 2006 prišli na Slovensko na medzinárodnú konferenciu 
organizovanú v Bratislave. 

Počas 3 dní  sme v Ankare riešili závažnú tému : Vytváranie bezpečia v čase krízy/ Život meniace a 
ohrozujúce situácie.  Prioritnou podtémou tejto široko siahajúcej  témy sa stalo domáce násilie, keď ženy 
sú psychicky, či fyzicky týrané svojimi mužmi, keď hľadajú pomoc, či útechu,  keď deti sú súčasťou ich 
hádok a očitými svedkami  domáceho násilia. 

Na túto tému sme diskutovali so zástupkyňami krajín z Poľska, Nemecka, Holandska a Turecka. 

Pre mňa bolo zaujímavosťou, že v hlavnom  meste v Ankare neexistuje žiadne materské centrum. 
V Turecku sú celkovo 3 materské centrá, a to na juhu krajiny v meste Gaziantep, ktoré vznikli v roku 2009  
vďaka medzinárodnej spolupráci  rovnako cez projekt Grundtvig. 

Vďaka videám, ktoré sme si mohli pozrieť, ma veľmi oslovila ich charakteristika materských centier. MC 
pre nich znamená nádej ( to bol aj názov jedného z nich) nádej do života, dáva im krídla robiť to, po čom 
túžia, dáva im pocit bezpečia,  ponúka priestor, kde sa cítia sabaisto.  

Ich princípom materských centier je, že každá žena dokáže urobiť niečo skutočne dobre. Nemusí byť 
schopná urobiť všetko dokonale, ale každá žena môže byť expertom aspoň v jednej veci. A to je úloha pre 
materské centrá – pomôcť každej žene nájsť , čo sa v nej skrýva a pomôcť jej rozvíjať to. 

MC vnímajú ako miesta kde sú deti vždy vítané, kde sa môžu hrať malé, ale aj školopovinné deti, ale 
prioritne sú zamerané na ženy-matky, ktoré sú v centre pozornosti, aby podporovali a rozvíjali ich 
záujmy.  

Majú stanovené Desatoro pravidiel:   Byť tolerantný, Zostať pokojný, Na nikoho netlačiť, ani sa nenechať 
tlačiť do ničoho, Nebyť závistlivý, Nepodporovať klebety, Milovať chaos, Uvedomiť si, že všetky deti sú 
výnimočné pre svojej mamy, Byť spontánny, Nebáť sa ničoho, Vrátiť sa späť. 

Napriek tomu, že jedným z cieľov Únie materských centier je, zameriavať aktivity, či celé kampane na 
ženy-matky, ešte stále máme na Slovensku  mnohé centrá, ktoré fungujú na princípe, kde stredobodom 
pozornosti je dieťa ( má bezpečnú herňu, veľa hračiek, stretáva sa s rovesníkmi, vzdeláva sa v jazykoch, 
v tvorivej činnosti, cibrí motoriku, cvičí...) a matka je tá, ktorá má dobrý pocit z toho, čo všetko pre svoje 
dieťa urobila. Práve na tejto mobilite som si uvedomila, aké je dôležité vrátiť sa späť, či možno ísť ďalej 
ale inou cestou a opäť klásť väčší dôraz na matku a na jej potreby, vytvárať priestor na zdieľanie, na 
utužovanie komunity, tak ako to bolo v časoch, keď vznikali prvé MC. A podporovať túto myšlienku vo 
všetkých centrách na Slovensku. Tým by opäť mohol vzrásť záujem žien o komunitnú-dobrovoľnícku 
prácu. 



V Ankare je situácia úplne iná, tam nemajú ani jedno MC. Majú však  5 rodinných centier zriadených 
a podporovaných Magistrátom.  Fungujú  inak ako naše rodinné centrá.  Napriek tomu, že mnohé ženy 
v Turecku sú vzdelané a nezávislé, predsa len kultúra im  nedovoľuje na niektorých miestach stretávať sa 
spoločne s mužmi.  Spoločný pre nich je priestor  vo vstupnej hale v reštaurácii. Celé ľavé krídlo 9 
poschodovej budovy je venované ženám. V týchto priestoroch môžu cvičiť , vzdelávať sa, využívať 
internet, maľovať, čítať,  navštevovať lekára, organizovať spoločenské aktivity vo veľkej sále. Jedno 
poschodie je venované deťom, slúži ako herňa s animátorkami , kde deti môžu stráviť čas, kým ich matky 
sa venujú iným aktivitám.  

Druhá časť budovy je dvojposchodová ,venovaná seniorom, rovnako s množstvom rôznorodých aktivít.  
Vrchné poschodie celé patrilo deťom. Herňa a množstvo kolotočov a hojdačiek , ktoré boli  plné detí  
s rodičmi, ale aj bez nich.  Celý priestor  pôsobil ako obrovské obchodné centrum, ktoré využívajú rodiny 
s deťmi do 6 rokov.  Nad 6 rokov  majú ďalšie centrá. 

Veľmi zaujímavou skúsenosťou tiež bolo zistenie ako fungujú niektoré materské centrá v Nemecku. 
Prioritou pre nich nie je organizovať  kurzy, školenia a mať každý týždeň množstvo aktivít.  Ich zmyslom je 
vytvoriť príjemný multi generačný priestor, kde ľudia môžu prísť  so svojimi radosťami, aj starosťami.  
Snažia sa vytvárať bezpečný priestor, kde môže byť prijatý každý a to bezpodmienečne. Ich zmyslom je 
zdieľanie sa a podporovanie. Robiť  v nich to, čo chcú ľudia robiť .  Zaujímavosťou ako „prilákať „ rodiny 
do MC pre mňa bolo, že súčasťou MC v Stuttgarte je veľká vývarovňa, kde sa môže prísť najesť ktokoľvek. 
A rovnako aj  second hand shop, do ktorého denne prichádza mnoho ľudí nakupovať a ako jednými 
dverami vchádzajú dnu do obchodu, tak druhými dverami cez obchod môžu prejsť rovno do centra. 
Nemky si to veľmi pochvaľovali, že im obchod prináša nielen drobné príjmy na vedenie ich centra, ale 
zároveň im to veľmi zvýšilo návštevnosť  a ľudia sa im vracajú znova a znova.  

Zúčastniť sa  medzinárodnej diskusie na tému  domáce násilie  bolo pre mňa veľkým prínosom.  O tejto 
téme som vedela iba pár teoretických informácií, ale nemala som žiadnu osobnú  ani sprostredkovanú 
skúsenosť, kedy by som domáce násilie musela riešiť. 

Na Grundtvig mítingu som zistila, že každá krajina má aj v dnešnej dobe veľa žien, ktoré trpia domácim 
násilím. V našej krajine je to každá piata žena, v Turecku dokonca každá štvrtá žena. Ale ani jedna krajina 
zo zúčastnených nemá  zatiaľ dostatočne vyvinutý  systém, či možnosti na to ako týmto ženám 
bezprostredne pomôcť.  Stále je táto téma na verejnosti TABU.  Agresori sa tým nechvália a obete sa 
boja, či hanbia.  Pokiaľ nemajú dostatok informácií,  kde sa môžu obrátiť, koho osloviť, na akú linku 
zavolať, pokiaľ ich nemá kto posmeliť, aby s tým skoncovali, väčšinou len ticho trpia.  

Preto mojím odporúčaním a túžbou je , aby sme sa tejto téme začali venovať hlbšie a celoplošne, aby 
všetky materské centrá na Slovensku boli schopné vytvárať bezpečný a inšpiratívny priestor nielen pre 
zdravé rodiny, ale aby boli záchranným člnom pre núdznych v zmysle prijatia  ženy a jej detí medzi seba 
do komunity. Ale najmä, aby sa MC stali miestom prevencie domáceho násilia.  Aby cez verejne dostupné 
miesta informovali ženy o ich možnostiach, aby cez diskusie sa hľadali ďalšie možnosti a riešenia. Aby 
ženy sa naučili ako ochrániť seba a svoje deti, ktoré týmto musia prechádzať minimálne ako pasívni 
pozorovatelia.  Nakoľko cez Úniu materských centier  sú centrá súčasťou viacerých vzdelávacích 
projektov , skúsiť  rozšíriť  tieto projekty o tému Domáce násilie a jeho prevencia.  Mobilita bola pre mňa 
veľmi inšpiratívna a mala úroveň medzinárodnej konferencie.  

  

           Zuzana Macurová 


