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Mobilitity v roku 2014
V roku 2014 sme v rámci projektu Grundtvig
absolvovali 7 mobilít v rôznych európskych
mestách, z radov UMC mali možnosť cestovať
a reprezentovať výstupy z našich debát spolu 19
žien. Prebrali sme teda 7 tém,
ktoré sú spracované v obežníkoch a tématických
listoch. Obsahujú všeobecný prehľad o téme
a čiastkové vyjadrenia
jednotlivých partnerov plus záverečné spoločné
zhrnutie.

Mobilita v Ankare

Dátum: 28.- 30.1.2014

Účastníčky: Zuzana Macurová, Tatiana
Bareán Žolnová – ÚMC
Téma: 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.

Mobilita v Štutgarte Dátum: 20.- 22.3.2014
Účastníčky: Danča Konečná, Jela Šiková
- MC Klokanček, Nitra
Téma: Ranné rodičovstvo – ako si
matky pomáhajú navzájom v rannom
materstve. Ide o obdobie maximálne 12
mesiacov od narodenia dieťaťa.
všetky matky, či už zo Slovenka alebo
Turecka svoje materské radosti aj
starosti znášajú podobne. Skoro všade
bol nedostatok informácií
o predpôrodnom období, potom
problémy počas pôrodu, resp. hneď po
pôrode s kojením, nedostatkom spánku,
vyčerpanosti až po partnerské problémy,
ktoré sa časom ale vždy upravili.

Mobilita vo Welse Dátum: 8.4. - 11.4 2014
Účastníčky: Jana Briešková, Jana
Sýkorová, Marcela Almanová
Téma: Kedy mám opustiť svoje dieťa
-široká diskusia o čase nástupu matiek
do práce v jednotlivých krajinách ako aj
legislatívna pomoc matkám v Európe aj
ich finančné zabezpečenie
-politika a sociálne istoty štátov sa
matkami a deťmi zaoberajú pramálo
- na odlúčenie musíme pripravovať nie
len dieťa, ale hlavne rodičov, aby boli
silní a dokázali nástrahy odlúčenia
zvládať s chladnou hlavou

Hosťovanie mobility v Nižnej

Dátum: 10. 5. - 13. 5. 2014

Účastníčky: Danča Konečná, Janka Tuhá,
K. Scott, T. B. Žolnová, J. Sýkorová
Téma: Bezpečnosť v rodine
- bezpečnosť v rodine je po fyzickej,
emocionálnej aj sociálnej stránke
dobrá
- ohrozenia nastávajú pri používaní
internetu a najmä sociálnych sietí
- Sexuálna výchova je redukovaná
najmä na Slovensku a v Turecku
z náboženských dôvodov
- MC by malo byť miesto, kde vládne
priateľská a dôverná atmosféra. Malo
by otvárať ľudské mysle a motivovať
ku tolerancii v duchovnej i sociálnej
sfére

Mobilita v Mníchove Dátum: 30.5. – 2.6.2014
Účastníčky: Monika Medveďová, Sylvia
Orgoňová, Miriam Králiková
Téma: Čo znamená mať podpornú skupinu?
- podporná skupina a práca v materských
centrách je oveľa viac ako len „šálka kávy“
- materské centrá sú vnímané ako podporné
skupiny, ktoré poskytujú služby konkrétnej
cieľovej skupine, a síce rôznym spôsobom
a aktivitami
- to najdôležitejšie, je v dnešnej
uponáhľanej dobe je dôležité osobné
stretnutie, kontakt, empatia, porozumenie
- Ide o to, aby každý našiel to, čo práve
potrebuje

Mobilita v Regensburgu Dátum: 24. 10 – 27. 10. 2014
Účastníčky: Soňa Holíková, Miška Fedorová,
T. B. Žolnová
Téma: Nástroje a metódy pre fungovanie
bezpečnosti v našej skupine
- nastolenie priateľskej a otvorenej
atmosféry, tolerancia, možnosť posedenia
pri raňajkách (káve), bezpečné (v zmysle
nie rizikové) prostredie, možnosť
oboznámenia sa so všeobecnými
pravidlami správania sa , rešpektovanie
odlišností v skupine
- oboznámenie pracovníkov, pravidelné
nepracovné stretnutia a oceňovanie
dobrovoľníkov, zdôrazňovanie dôležitosti
trpezlivosti, porozumenia a priateľskosti
počas pravidelných stretnutí

Mobilita vo Varšave Dátum: 20. 11 – 23. 11. 2014
Účastníčky: Andrea Dobošová, Zuzana
Mydliarová – MC Nevedko Ružomberok
Téma: Systém zdravotnej starostlivosti
- bývalé komunistické režimy (Slovensko a
Poľsko) prechodom na úplne nové
mocenské a ekonomické systémy zažívajú
veľmi podobné transformačné problémy
- rozdiely sa týkali predovšetkým dĺžky
materskej/rodičovskej dovolenky,
financovania zdravotnej starostlivosti
a príspevku matke počas intenzívnej
starostlivosti o dieťa. Rozdielne postavenie
majú aj materské centrá v zúčastnených
krajinách.

Ďakujem za pozornosť 

Janka Tuhá

