Úvod
Základné informácie o projekte
Názov projektu:

„ROZVOJ INTEGROVANEJ POMOCI A PODPORNÝCH SLUŽIEB
PRE OBETE DOMÁCEHO NÁSILIA“
Hlavný cieľ podprojektu:
Zvýšiť akcieschopnosť, efektívnosť a podporiť profesionalizáciu Krízového centra MYMAMY v Prešove a
následne tak zlepšiť rozsah i kvalitu ambulantných a terénnych služieb poskytovaných rodinám v kríze v okresoch Prešov a Sabinov.
Špecifické ciele podprojektu:

A) Zvýšenie odborného potenciálu ZZŽ MyMamy
B)
C)

v oblasti ambulantnej a terénnej sociálnej práce
s rodinou
Budovanie databázy a zosieťovanie odborníkov
Optimalizácia postupov a metód sociálnej práce
s rodinou v podmienkach ambulantnej a terénnej
práce s rodinou
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D) Vytvorenie podmienok pre zakladanie a činnosť
E)

podporných skupín
Publicita projektu

Nosné aktivity:
• Ambulantné a terénne služby zamerané na zlepšenie situácie žien realizované súbežne s programami pre deti, intervencia v rodinách,
• vzdelávanie potenciálnych dobrovoľníkov,
• sieťovanie odborníkov,
• aktívne pôsobenie na všetky zainteresované články: (ženy, spolupracujúce organizácie, verejnosť),
ktoré môžu napomôcť k opätovnej (re)integrácii
žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch do
spoločnosti.
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Cieľové skupiny:

•
•
•
•

ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch,
deti týchto žien,
dobrovoľníci združenia,
zamestnanci ZZŽ MyMamy a partnerov.

Územie realizácie:
okres Prešov a okres Sabinov
Partneri v podprojekte:
Mesto Prešov,
Sigordská spoločnosť – mikroregionálne združenie
Rozpočet podprojektu: 99 100,00€
Príspevok / NFP: 89 190,00€
Spolufinancovanie: 9 9100,00€
z toho je 9% finančné plnenie a 1% nefinančné plnenie
(dobrovoľnícka práca).
Doba realizácie podprojektu: 05/2009 – 09/2010
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Špecifický cieľ „A“
Aktivita 2
Zvýšenie odborného potenciálu ZZŽ MyMamy v oblasti
ambulantnej a terénnej práci s rodinou
(Aktivity: Supervízia / Príprava supervízneho plánu / Akreditácia)
Názov aktivity:
2.1 Individuálna a skupinová supervízia
Lektori / garanti: Mgr. Klára Pariľáková
Časový harmonogram: 07/09 – 09/10
Miesto realizácie:
ZZŽ MyMamy, Okružná 32, Prešov
Celkový počet klientov / účastníkov: 8
(krízová poradkyňa, sociálna poradkyňa, štatutárka,
psychologička, expertka, právnik, terapeutka,
animátorka)
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Konzultačné stretnutia s cieľom rozvoja vedomostí,
porozumenia a schopností
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Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...):
Počet individuálnych supervízií: 3 x 15 = 45;
Počet skupinových supervízií: 1x 15 =15.
Individuálna supervízia bola zameraná na potreby jednotlivých poradenských pracovníčok. Pri supervízii sme
sa zameriavali na proces práce s klientkami alebo na
obsah. Pri práci sme používali analogové prostriedky,
modelovanie a vizualizáciu. Realizovaná bola mesačne
po 2 hod. pre každú osobu, s prípravou to bolo spolu
mesačne 7 hodín.
Pri skupinovej supervízii sme venovali pozornosť vedeniu a riadeniu tímu. V tímovej supervízii sme pracovali
na zlepšení vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými
členmi a hľadali sme spôsoby ako efektívnejšie využí-

3

vať pracovný čas. Realizovaná bola 1x mesačne po 2
hodiny a 1 hodina prípravy.
Po každej supervízii bol odovzdaný záznam zo supervízie, v ktorom bolo zaznamenané kto sa supervízie
zúčastnil, kde a kedy prebiehala supervízia, ako dlho
trvala a aká bola téma stretnutia. Tento záznam bol
odovzdaný vždy so súhlasom supervidovanejých, na
ktorom bol aj podpis jednotlivých účastníčok/kov.
Záver:
Vzhľadom k náročnosti činnosti jednotlivých odborníkov
odporúčame min. 1x mesačne individuálnu supervíziu
pre krízové poradkyne a min. 1x štvrťročne skupinovú
supervíziu pre celý odborný tím ZZŽ MyMamy.

Názov aktivity:
2.2 Supervízia – supervízny plán
Lektori / garanti: Mgr. Klára Pariľáková
Časový harmonogram:
pôvodný 01/10 – 03/10, reálny: 05/10 – 06/10
presun z dôvodu žiadosti o zmenu obsahu aktivity
Miesto realizácie: Rekreačné zariadenie v Kopytovskej doline, okr. Prešov
Celkový počet klientov/účastníkov: 9
(krízová poradkyňa, sociálna poradkyňa, štatutárka,
psychologička, expertka, právnik, terapeutka,
animátorka, dobrovoľníčka)
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Diskusia, prednáška, práca v skupine.
Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...):
Pôvodným zámerom bolo absolvovať kurz supervízie
pre zástukyňu ZZŽ MyMamy. Od pôvodného zámeru
sme ustúpili po zhodnotení faktu, že pre organizáciu je
prospešnejšia supervízia externým supervízorom. Z dôvodu zmien v legislatíve a povinnosti mať spracovaný
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supervízny plán organizáciami poskytujúcimi sociálne
služby bol pôvodný zámer upravený na aktivitu prípravy
Supervízneho plánu pre organizáciu.

Názov aktivity:
2.3. Akreditácia a registrácia služieb

Záver:
ZZŽ MyMamy ma spracovaný Supervízny plán organizácie na obdobie 2010 – 2012

Lektori / garanti: Mgr. Apolónia Sejková
Časový harmonogram:
Pôvodný 05/06 – 09/09, Skutočný 06/09 – 07/10
Miesto realizácie:
ZZŽ MyMamy, Okružná 32, Prešov
Celkový počet klientov / účastníkov:
MPSVaR, Prešovský samosprávny kraj, Krajský
úrad – hygiena, Mestský úrad v Prešove
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Spracovanie projektu / kopírovanie a overovanie dokladov / spracovanie povinných formulárov / obhajoba
Spracovanie podkladov podľa metodiky MPSVaR SR,
keďže v čase prvého spracovania (máj-jún 2009) sa
menili podmienky udelenia akreditácie boli potrebné
ďalšie dopĺňanie a zmeny. Po prvom podaní spracovanej žiadosti dochádzalo k jej priebežnému dopĺňaniu
až do januára 2010, kedy bol určený termín hodnotenia
pred akreditačnou komisiou. Po následnom ďalšom doplnení administratívnych náležitostí (iný typ zmlúv) bola
akreditácia udelená takmer po roku po prvom podaní
žiadosti o jej udelenie.
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Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...):
Podarilo sa dosiahnuť získanie akreditácie na špecializované sociálne poradenstvo, v súlade s akreditáciou je
ZZŽ MyMamy registrované na PSK ako subjekt poskytujúci túto službu spolu so základný sociálnym poradenstvom a poskytovaním núdzového bývania. Akreditácia
bola udelená pod č. spisu 11959/2009-I/20, č. záznamu
33071/2009 na maximálne možné obdobie určené zákonom, na tri roky.
Záver:
ZZŽ MyMamy je jediným subjektom v Prešovskom kraji
registrovaným s poskytovaním uvedených služieb cieľovej skupine – ženám / obetiam domáceho násilia a taktiež jediným subjektom s akreditáciou na tento druh služieb v Slovenskej republike.
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Špecifický cieľ „B“
Aktivita 3
Budovanie databázy a zosieťovanie odborníkov
(Aktivity: Zber údajov / sieťovanie a diseminácia)
Názov aktivity:
3.1 Databáza a sieťovanie
Lektori / garanti: Ing. Iveta Baranová
Časový harmonogram: 07/09 – 09/10
Miesto realizácie: Prešov
Celkový počet klientov / účastníkov:
Za samosprávu: 4,
za MVO: 16,
za štátne inštitúcie: 5,
ind. osoby /SZČO: 6
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Diskusia, prednáška, práca v skupine, zber údajov, komunikácia cez IKT, overovanie,
Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
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(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...):
Zber údajov a budovanie databázy – využitie IKT (internet, existujúce databázy PSI Šariš, Mesta Prešov
v súvislosti s Komunitným plánom, doterajší spolupracovníci so združením, odporúčané kontakty. Potom
nasledovala fáza overovania údajov a aktualizácie údajov za účelom spracovania do tabuľky (názov, adresa,
štatutár, kontakt, zodpovedná a spolupracujúca osoba,
kontakty – telefón, e-mail, web, predmet činnosti a iné).
Je vytvorená databáza zo 45 subjektov a jednotlivcov,
ktorá bude využívaná hlavne zo strany krízových poradkýň a klientiek pri riešení problémov v oblasti základného a špecializovaného sociálneho poradenstva.
Taktiež bude databáza využívaná za účelom budovania
vzájomného partnerstva a spolupráce pri riešení problematiky domáceho násilia v regióne.
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Sieťovanie a stretnutia – v zmysle aktivity bolo plánovaných 10 stretnutí s inštitúciami, resp. ich odborníkmi
za účelom riešenia problémov súvisiacich s domácim
násilím a hľadanie spoločných riešení. Zámerom bolo
aj zistenie informovanosti o tejto problematike a názorovej škále. Stretnutia boli plánované v počte cca 10 – 15
účastníkov, čo bol problém hlavne z dôvodu pracovnej
zaťaženosti hlavne zástupcov štátnych a verejných inštitúcií. Osvedčili sa stretnutia v skupine 5 – 7 členov,
z 2 – 4 inštitúcií (tematické okruhy: legislatíva UPSVaR,
Trestný poriadok, Preventíva, štatistické údaje, financovanie a rozpočet MVO, partnerstvo, európska legislatíva, PZ SR).
Záver:
Databáza, sieť odborníkov pre okres Prešov a Sabinov, prepojenie na web www.mymamy.sk
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Špecifický cieľ „C“
Aktivita 4
Optimalizácia postupov a metód sociálnej práce s rodinou
v podmienkach ambulantnej a terénnej práce s rodinou
(Aktivity: poskytovanie odborného poradenstva)
Názov aktivity:
4.2 Individuálne a odborné
poradenstvo pre ženy
Lektori / garanti: Mgr. Jana Snopková,
Mgr. Mária Chmeliarová, Mgr. Apolónia Sejková –
sociálne poradkyne, Mgr. Kristína Pončáková –
psychlogička, JUDr. Štefan Homza,
JUDr. Vieroslava Vočková – právnici,
Ing. Arch. Zuzana Šuková, Mgr. Mária Chmeliarová,
Mgr. Kristína Pončáková – terapeutky
Časový harmonogram: 07/09 – 09/10
Miesto realizácie:
ZZŽ MyMamy, Okružná 32, Prešov
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Termíny jednotlivých stretnutí:
mesačne, podľa potrieb klientky
Celkový počet klientov / účastníkov: 85,
z toho využilo služby 52 klientok, ktorým bolo
poskytnutých spolu 625 individuálnych odborných
úkonov
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Celkový počet evidovaných klientok k 30.9.2010: 85
Prvý kontakt prostredníctvom telefónnej linky a evidencia, diagnostikovanie, plán práce, akčný plán, sociálna
intervencia: špecializované sociálne poradenstvo a krízová intervencia, sprevádzanie klientek na úrady
Psychologický rozhovor, použitie diagnostických metód, nácvik komunikácie, podporný psychoterapeutický
rozhovor, formy arteterapie
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Právne poradenstvo, príprava na výsluchy v trestnom
konaní či pred súdmi v rámci konzultácií, zastupovanie
na súde na hlavnom pojednávaní, účasť pri výsluchoch
v trestných konaniach, podania v prebiehajúcich rozvodových konaniach a následnom konaní o vyporiadanie
BSM, v konaniach o výživné, predbežné opatrenia na
úpravu styku s dieťaťom, trestné oznámenia, spolupráca s psychologičkou a krízovou poradkyňou
Terapeutické metódy – práca s telom (dotyky), práca
s farbami (emócie, zážitky, sny...) – spolupráca so psychológom a krízovou poradkyňou.
Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...):
Sociálne poradenstvo Počas sociálneho poradenstva
realizovali poradenské pracovníčky 1211 poradenských
hodín (mesačne cca 81 hod.) pre 52 klientiek z celkového počtu 85 evidovaných. Klientky prichádzali s problémami spôsobenými násilným vzťahom, najčastejšie
sme riešili poradenstvo v oblasti zvolenia osobnej stratégie, spracovávali sme bezpečnostný plán s klientkami, ktoré sa po spoločnom vyhodnotení svojej situácie
s poradkyňou rozhodli zotrvať v násilnom vzťahu ako
aj s tými, ktoré sa pripravovali na odchod zo spoločnej domácnosti so zneužívateľom. V poradenstve sme
vyhodnocovali potrebu kontaktu s ďalšími odborníkmi (právnik, psychologička, terapeutka, iné inštitúcie).
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V odôvodnených prípadoch a na žiadosť klientiek sa
poradenské pracovníčky zúčastňovali na jednaniach
klientiek s úradmi (ÚPSVaR, MsÚ, OcÚ, polícia, súdy,
advokátske kancelárie, súdni znalci).
Psychologické poradenstvo V individuálnom poradenstve sme pre 16 klientok zrealizovali 250 poradenských
a terapeutických hodín. Klientky, ktoré vyhľadali našu
pomoc a navštívili združenie, prišli v rôznych fázach násilného vzťahu a taktiež s rôznymi príznakmi a prejavmi
ako výsledok násilia ktoré zažili. Išlo hlavne o telesné
a psychosomatické symptómy, psycho-sociálne symptómy a poruchy správania. Preto sme sa rozhodli väčšinu stretnutí zrealizovať individuálnym prístupom ku
klientkam. Vtom zmysle bolo individuálne poradenstvo
orientované na tieto témy:

•
•
•
•

bezpečnosť klientky v zmysle bezpečného bývania
a starostlivosti o deti
podpora sebavedomia a vlastných rozhodnutí
klientky
nácvik komunikácie, ako príprava na rozvodové,
trestné a iné súdne pojednávanie
použitie diagnostických metód, s cieľom posilnenia
osobnosti klientky

V skupinovom poradenstve sme zrealizovali 9 skupinových stretnutí, z toho 1 terapeutický pobyt v tábore.
Hlavným cieľom týchto stretnutí bolo upevnenie identity
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a seba vnímania, obnovenie aktivity, zmiernenie izolácie a posilnenie stratenej dôvery k ľuďom.
Z týchto stretnutí považujeme za úspešné tie, na ktorých sa klientky učili technike - maľbe na textil, pričom
si mohli prejaviť vzájomnú súdržnosť a neformálnym
spôsobom spracovať problém.
Keďže procesy uzdravovania žien, ktoré žili v násilnom
vzťahu sú dlhodobé a niektoré sa môžu začať len pod
vplyvom skupinového diania, odporúčame organizovať
podobné aktivity častejšie.
Právne poradenstvo: Cieľovou skupinou sú klientky
vyhľadávajúce právnu pomoc najmä zo sociálne slabších vrstiev či stredných spoločenských vrstiev, zväčša
submisívnej povahy, vo vzťahoch veľmi prispôsobivé,
finančne závislé od agresora.
Zistenia, ktoré majú vplyv na cieľovú skupinu:

•

•

Vek klientok (čím skôr sa vydať a založiť si rodinu,
odísť z rodičovského domu, nekladúc dôraz na dlhšie spoznávanie partnera, či vnímanie jeho reakcií
a povahových vlastností),
Sociálne prostredie (v detstve zažili určité formy
násilia, či z rodín v zvýšenej miere požívajúcich alkohol, majúc tendenciu nechtiac vyhľadať si rovnakého partnera. Tie sú zväčša finančne úplne odkázané na partnerovu pomoc),
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•

Postavenie partnera (stredné sociálne vrstvy s dobrým finančným a spoločenským zázemím, ktoré sú
vystavené psychickému a emocionálnemu násiliu,
ekonomickej závislosti, ktoré sú zväčša ťažko dokázateľné).

Mnohé z klientok podceňujú formy násilia už v počiatočnej prvotnej fáze v domnienke, že agresor sa zmení
a viackrát sa to už nezopakuje. Žena zažívajúca násilie
musí sama urobiť prvý krok k zverejneniu, bez ktorého sa
jej samej, bez pomoci príslušných orgánov, alebo vyhľadania odbornej pomoci nepodarí násilie zastaviť. Z každej zdanlivo neriešiteľnej situácie existuje východisko.
V prípade poskytovania terapie bola pre všetky klientky,
ktoré o ňu prejavili záujem bola spracovaná individuálna
diagnostika a na jej základe sa väčšina klientiek zúčastnila na šiatsu masážach poskytovaných terapeutkou
a poradenstvo bolo zamerané aj na ďalšie relaxačné
a ozdravovacie techniky založené na práci s fyzickým
telom. Relaxačné metódy boli určené len pre klientky,
ktoré žijú mimo dosahu zneužívateľa, keďže relaxačné
metódy a akékoľvek ďalšie postupy vedúce k zmene
správania ženy v násilnom vzťahu by mohli ohroziť bezpečnosť jej a bezpečnosť detí.
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Záver:
Účelom poradenstva je, spolu s klientkou, nájdenie
efektívnej stratégie pre ňu a jej deti, na zastavenia dynamiky násilia na individuálnej úrovni, identifikácia násilia,
ohrozenia života klientky, jasné pomenovanie situácie
a príprava krízového plánu a jeho postupná realizácia
s prihliadaním na tempo klientky, tj. postupovať v tých
krokoch, tak raznatne a tak rýchlo ako to klientka v jej
aktuálnom stave zvláda.

Názov aktivity:
4.3 Príprava na vypočúvanie
Lektori / garanti:
sociálne poradkyne Mgr. Jana Snopková, Mgr. Mária Chmeliarová,
psychlogička - Mgr. Kristína Pončáková,
právnici JUDr. Štefan Homza, JUDr. Vieroslava Vočková,
terapeutky - Ing. Arch. Zuzana Šuková,
Mgr. Mária Chmeliarová, Mgr. Kristína Pončáková
Časový harmonogram: 07/09 – 09/10
Miesto realizácie:
ZZŽ MyMamy, Okružná 32, Prešov
Termíny jednotlivých stretnutí:
mesačne, podľa potrieb klientky
Celkový počet klientov / účastníkov: 9
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Poradenské rozhovory, rozhovor, nácvik komunikácie
s použitím hry, právne poradenstvo, príprava na výsluchy pri trestnom konaní a lebo pred súdom, účasť pri
výsluchoch v trestných konaniach, spolupráca s psychologičkou a krízovou poradkyňou.
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Terapeutické metódy – práca s telom (dotyky), práca
s farbami (emócie, zážitky, sny...) – spolupráca so psychológom a krízovou poradkyňou.
Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...):

Pre obete domáceho násilia je potrebné uvedomiť si
existenciu inštitútu predbežného opatrenia. Predbežným opatrením je možné dočasne upraviť pomery, aby
účastník plnil v nasledovných otázkach:

1. platil výživné v nevyhnutnej miere
2. odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov
alebo do starostlivosti toho, koho určí súd,

Počet hodín: 76
Počet detí: 4
Počet sedení: 34

3. poskytol aspoň časť pracovnej odmeny, ak ide o tr-

V psychologickej príprave detí na vypočúvanie sme
sa venovali 2 deťom, ktoré sú ubytované v byte ZZŽ
MyMamy a 2 deťom klientky, ktorá bola v prípravnom
konaní pred rozvodom. Deti sme pripravovali na vypočutie v rámci rozvodového konania a v súčasnosti prebiehajúceho trestného konania. Obe deti majú obzvlášť
traumatickú skúsenosť z násilia páchaného otcom detí,
preto sme zvolili techniky, ktoré rešpektovali ich emočný stav.

4.
5.
6.
7.

Celkovo sme s deťmi odpracovali 76 hodín, z toho 4 hodiny ako asistencia pri súdnoznaleckom vyšetrení.
Po konzultáciách so súdnym znalcom z odboru psychológie a po jeho odbornom vyšetrení sme odporučili
okresnému súdu nevypočúvať obe maloleté deti z dôvodu ďalšej traumatizácie. Deti ostávajú v starostlivosti
poradkýň ZZŽ MyMamy a tiež im bola odporúčaná terapia u detskej klinickej psychologičky.

ZZŽ MyMamy Prešov

8.

vanie pracovného pomeru a navrhovateľ zo závažných dôvodov nepracuje,
zložil peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
nenakladal s určitými vecami alebo právami,
niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal,
nevstupoval dočasne do domu alebo do bytu, v ktorom býva osoba vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia,
sa zdržal konania, ktorým porušuje alebo ohrozuje
právo duševného vlastníctva.

Predbežné opatrenie má len dočasný charakter. Ak
niektorému z rodičov bráni vo výkone jeho rodičovských
práv a povinností závažná prekážka a ak je to v záujme
maloletého dieťaťa, súd môže pozastaviť výkon rodičovských práv a povinností.
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Súd tiež môže obmedziť výkon rodičovských práv,
ak rodičia:

•
•

•

žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života
svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv
a povinností nevykonávajú vôbec
nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.

Záver:
Účelom tejto aktivity bola psychická podpora dieťaťa
pred výsluchom a objasnenie priebehu výpovede, práv
a povinností dieťaťa ako svedka. Cieľom v rámci tejto
služby bolo sprevádzať deti na výsluchy, zasahovať do
procesu výsluchu maloletého dieťaťa a usmerňovať ho
podľa platnej legislatívy. V prípade tejto aktivity neprejavili klientky veľký záujem o jej využitie. Je dôležité aj
v budúcej činnosti viac ponúkať túto službu a vysvetľovať klientkám dôležitosť prípravy detí na procesy, kterými v prípade legislatívneho riešenia problému násila
musia, v mnohých prípadoch, prejsť spolu so svojou
matkou.

Názov aktivity:
4.4 Individuálne a odborné poradenstvo
pre deti
Lektori / garanti:
sociálne poradkyne Mgr. Jana Snopková, Mgr. Mária Chmeliarová,
psychologička - Mgr. Kristína Pončáková,
terapeutky - Ing. Arch. Zuzana Šuková,
Mgr. Mária Chmeliarová, Mgr. Kristína Pončáková
Časový harmonogram: 07/09 – 09/10
Miesto realizácie: ZZŽ MyMamy, Okružná 32, Prešov
Termíny jednotlivých stretnutí:
mesačne, podľa potrieb klientky
Celkový počet klientov / účastníkov: 18
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Poradenský rozhovor, podporná terapia, kreslenie
a maľovanie rodiny, nácvik komunikácie.
Terapeutické metódy – práca s telom (dotyky), práca
s farbami (emócie, zážitky, sny...) – spolupráca so psychológom a krízovou poradkyňou.
Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...):
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Počet hodín: 171,5
Počet detí: 18
Počet sedení: 144

•

Sociálne poradenstvo spočívalo v poradenských rozhovor s deťmi, v ktorých sa najviac vyskytovala problematika vzťahov matka-dieťa narušených prítomnosťou násilia vo vzťahu medzi rodičmi, prípadne aj voči dieťaťu
samotnému. Častou témou boli vzťahy s rovesníkmi a situácia v škole. Obsahom poradenstva bola aj asistencia
pri príprave do školy v prípadoch, keď nebol v rodine
ani v širšom okruhu dieťaťa nikto vhodný na asistenciu
v týchto záležitostiach. V rámci tohto poradenstva boli
realizované aj konzultácie s pedagógmi napríklad u detí
ubytovaných klientiek, kedy došlo k zmene prostredia,
ktoré ovplyvňuje aj školské výsledky detí.

•

Počet hodín: 47
Počet detí: 16
Počet sedení: 35
Pri realizácii psychologického poradenstva pre deti sme
účinne spolupracovali s detskou klinickou psychologičkou, učiteľmi na ZŠ a súdnymi znalcami z odboru detskej psychológie. Výsledkom tejto spolupráce je čiastočná eliminácia následkov, ktoré deti prejavovali po
zažívaní traumatickej udalosti. Vhodnými a cielenými
terapeutickými metódami sa nám podarilo zmierniť tieto
najčastejšie sa opakujúce symptómy:

ZZŽ MyMamy Prešov

•

neurotické poruchy, problémy v vzťahoch s rovesníkmi, aj dospelými
neadekvátne emocionálne prejavy, plačlivosť, závislosť na matke
úzkostné stavy, fyzické problémy, nezáujem o okolie.

Právne poradenstvo: Táto aktivita úzko súvisí s aktivitou 4.2, nakoľko klientky s deťmi často potrebujú
okrem právneho poradenstva súvisiaceho s právnymi úkonmi týkajúcimi sa ublíženia na zdraví, rozvodu
a vyporiadania majetku riešiť aj zabezpečenie dieťaťa,
hlavne z hľadiska ekonomického a bezpečia.
Z civilno- právneho pohľadu je nevyhnutné poskytnúť
klientkam prvú pomoc v nasledovných oblastiach:

•
•
•
•
•
•
•
•

podaní návrhu na predbežné opatrenia
podanie návrhu na rozvod manželstva a úpravy
rodičovských práv a povinností
k maloletému dieťaťu
návrh na úpravu styku rodiča s maloletým dieťaťom
návrh na určenie otcovstva
návrh na určenie výživného
návrh na zvýšenie výživného
návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu
niektorých nákladov nevydatej matke
návrh na vyporiadanie BSM po rozvode manželstva

Terapeutická pomoc: V rámci tejto aktivity sme sa sústredili na integráciu traumatických zážitkov formou
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jednak arteterapie – výtvarná činnosť, maľovanie na
tričká a jednak práce s fyzickým telom – masáže a cvičenia na uvoľnenie svalového napätia.
Klientky so svojimi deťmi ocenili tiež 5.dňový terapeutický pobyt v tábore, kde mohli deti nadviazať nové
priateľstva a ich mamy zažiť voľné chvíle v bezpečnom
prostredí a s podpornou terapiou.
Záver:
Hlavným cieľom individuálnej terapie detí bola psychologická diagnostika; stabilizácia psychického stavu
dieťaťa, integrácia traumatických zážitkov a zmierňovanie psychosomatických symptómov traumy.
V rámci skupinovej terapia deti sme sa snažili vytvoriť skupinu ako bezpečný priestor, kde mohli hovoriť
o svojej skúsenosti s násilím a dali im možnosť začleniť sa do rovesníckej skupiny, prekonať pocit izolácie, rozvíjať sociálne zručnosti. Táto aktivita sa pomaly dostáva do povedomie klientek a detí a dúfame,
že v budúcnsot sa stane bežnou a vítanou súčasťou
našej činnosti.
Odporúčame naďalej pokračovať v začatej poradenskej aktivite, a to tak na pôde ZZŽ MyMamy, ako aj
v spolupráci s vyššie spomínanými subjektmi.
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Názov aktivity:
4.5 Spracovanie metodiky
Lektori / garanti:
Mgr. Apolónia Sejková, Ing. Iveta Baranová
Časový harmonogram: 08/10 – 09/10
Miesto realizácie: ZZŽ MyMamy, Okružná 32, Prešov
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Štúdium odbornej literatúry, konzultácie s expertmi
a poradkyňami, zber príkladov z praxe

Obsah:

•
•
•
•

Kap. 1 Úvodné informácie pre užívateľov metodiky
Kap. 2 Pochopenie skúseností s násilím páchaným
na ženách
Kap. 3 Práca s klientelou
Kap. 4 Legislatívny a partnerský kontext

Informácie o obsahu a cieľoch metodiky je zverejnená
aj na www.mymamy.sk a má slúžiť pre sociálne pracovníčky pracujúce s klientelou, ktorá vykazuje známky zažívania násilia v párových vzťahoch, ako zdroj informácii a postupov spolu s kontaktom na ZZŽ MyMamy.

Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...:
Názov metodiky : POSILNENIE – spoločná práca pre
elimináciu násilia na ženách a deťoch
Rozsah. 86 strán, formát A4, špirálová väzba, farebná
tlač, 100 ks

ZZŽ MyMamy Prešov
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Záver:
Metodika je pomôckou pre dobrovoľníčky a začínajúce
sociálne a krízové poradkyne, hlavne absolventky odboru sociálna práca a pre ďalšie pomáhajúce profesie,
ktoré prichádzajú vo svojej práci do kontaktu so ženami
zažívajúcimi násilie vo vzťahu, bude slúžiť ako nástroj
odtabuizovania témy a vysvetlenia mýtov o násilí v párových vzťahoch, ktoré často ovplyvňujú aj profesionálov pracujúcich v téme. Distribúcia metodiky sa realizuje
bezplatne na základe požiadaviek partnerských organizácií, inštitúcií a jednotlivcov pracujúcich v téme.

Názov aktivity:
4.6 Vzdelávací kurz zameraný na sanáciu
rodiny: „Kvalita sociálnych služieb v práci
s rodinnými systémami a sociálna práca
v podmienkach obce.“
Lektori / garanti: PhDr. Júlia Čechová (garant),
PhDr. Eva Litavská, Mgr.Jana Margová,
PhDr.Ľubica Mackovjaková, PhDr.Doc. Eva Žiaková
PhD. Fenestra, PhDr.Juraj Furda
Časový harmonogram: 07/09 – 02/10
Miesto realizácie: Hradisko, Prešov
Celkový počet klientov / účastníkov: 9
(vrátane partnerov projektu)
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Prednášky, participačné metódy, zážitkové metódy, riešenie modelových situácií, využitie skupinovej dynamiky
aj potenciálu skupiny, sociálno-psychologický výcvik.
Záverečné kolokvium a prezentácia prípadových štúdii
pred skupinou.
Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...):
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Kurz bol akreditovaný MŠ SR v rozsahu 130 hodín, organickou súčasťou kurzu bol 30 hodinový sociálno-psychologický výcvik v teréne (Hradisko), ktorého cieľom
bolo vytvoriť dobrý vzťahový rámec pre ďalšie spoločné
vzdelávanie (vzdelávajúci sa organizmus) a osobnostný
rast jednotlivca v skupine.
Ďalšie tématické okruhy pozostávali z legislatívneho
rámca, práce s rodinou, komunikáciu v rodine a s rodinou, anamnestický rozhovor, sociálnu diagnostiku, na
rodinu ako systém, rodinu ako klienta, ciele sociálnej
práce s rodinou, Satirovej model rodinnej terapie, komunitné plánovanie na budovanie partnerstiev, spoločných projektov a tímovej práce. Vzhľadom na vzdelávacie potreby frekventantiek/ta, a prácu ktorú vykonávajú,
bola téma problémov spojených s nevhodným pôsobením rodiny vrátane domáceho násilia a syndrómu CAN,
dôležitou, aj diskutovanou témou uzavretou rozpravou k
cyklu násilia, (moc a kontrola) a kolesu partnerstva. Poslednou témou bola somatizácia týranej ženy a spoznávanie, identifikácia týranej ženy (hľadanie odpovedí na
otázku ako identifikovať podstatné znaky). Od januára
pracovali účastníci aj na individuálnej úlohe, ktorá bola
súčasťou záverečných pohovorov. Vzdelávací kurz bol
ukončený kolokviom – obhajobou a prezentáciou vlastnej prípadovej štúdie a záznamového hárku klienta.

ZZŽ MyMamy Prešov

Záver:
Všetkým 9 účastníkom boli udelené osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávania. Tento druh vzdelávania je vhodným vstupom do problematiky sociálnych
služieb pre nový personál v organizácii pôsobiacej v oblasti práce s rodinami.
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Názov aktivity:
4.6 Vzdelávací kurz zameraný na sanáciu
rodiny: „Metódy práce s páchateľom
násilia“
Lektori / garanti:
PhDr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valentovič
Časový harmonogram: 18. 12. 2009 – 11. 3. 2010
Miesto realizácie: Prešov
Celkový počet klientov / účastníkov: 3
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Prednášky, participačné metódy, zážitkové metódy, riešenie modelových situácií, využitie skupinovej dynamiky
aj potenciálu skupiny, sociálno-psychologický výcvik.

vzdelávania pre psychológov pracujúcich v CPPS pod
UPSVaR. Rozsah a časový plán bol limitovaný schválenou osnovou a rozpočtom projektu. Práca so zneužívateľom nepatrí do činnosti ZZŽ MyMamy, keďže nepovažujeme za etické pracovať zároveň so ženou a zároveň
s mužmi v prípade násilia v párovom vzťahu, naviac
tento „dvojstranný“ prístup nie je v súlade s európskymi
štandardami na pomoc ženám – obetiam násilia v párových vzťahoch.
Program bol realizovaný interaktívnou formou s maximálnym zapojením účastníkov do priebehu programu,
bol realizovaný indoor formu – v tréningových priestoroch.
Súčasťou programu bolo: vytvorenie manuálu, tréninogvé aktivity, e-learning, supervízia.
Obsah kurzu, v celkovom rozsahu 60 hodín

Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...:

•

V súčasnosti na Slovensku neexistuje akreditovaný
kurz pre vybratú cieľovú skupinu – zneužívateľ (násilník / agresor), resp. vzdelávacia inštitúcia, ktorá by sa
venovala vzdelávaniu v tejto téme. Z toho dôvodu sme
požiadali odborníkov z Ústredia PSVaR, ktorí sa venujú
agresivite detí a mladých ľudí, aby spracovali osnovu

•
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•

•
•

Analýza vzdelávacích potrieb / Špecifikácia vzdelávacích cieľov
Teoretické východiská práce s páchateľom / Charakteristika a typológia páchateľov násilia
Základné pravidlá práce s páchateľmi násilia / Kompetencie poradcu pri práci s páchateľmi násilia
Teoretické východiská práce s páchateľom / Charakteristika a typológia páchateľov násilia
Základné pravidlá práce s páchateľmi násilia / Kompetencie poradcu pri práci s páchateľmi násilia

ZZŽ MyMamy Prešov

•

•

Intervenčná fáza – poradenstvo vo fáze prekontemplácie a kontemplácie / poradenstvo vo fáze
prípravy a akcie / poradenstvo vo fáze udržiavania
a relapsu
Zaobchádzanie s odporom páchateľa / Špecifické
formy odporu pri práci s páchateľmi

Záver:
Cieľom bolo upozorniť na fakt v našej spoločnosti, že
celý proces ozdravovania rodiny prebieha len s osobami vystavenými násiliu, pričom s agresor - s násilníkom
sa nepracuje na ozdravovacom procese. Taktiež nie je
možné, aby jedna organizácia pracovala spolu s obidvoma cieľovými skupinami. Odporúčame touto činnosťou
poveriť ÚPSVaR, ktorý má na túto činnosť aj primerané
pracovné podmienky, odborníkov a „kompetencie“ v súvislosti s prácou v rodine. Zo záverov lektorov vyplýva,
že časový rozsah je nepostačujúci, tento typ kurzov vyžaduje viac vzdelávacích hodín.

Názov aktivity:
4.6 Vzdelávací kurz zameraný na kvalitu
poskytovaných služieb: „FENESTRA“
Lektori / garanti:
Mgr. Dušana Karlovská, Mgr. Natália Krokavcová
Časový harmonogram: 03/10 – 09/10
Miesto realizácie: Prešov, Košice
Celkový počet klientov/účastníkov: 5
(krízová poradkyňa, dobrovoľníčka, sociálna poradkyňa, psychologička, expertka)
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Prednášky, participačné metódy, zážitkové metódy, riešenie modelových situácií, využitie skupinovej dynamiky
aj potenciálu skupiny, sociálno-psychologický výcvik.
Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...):
Kurz pozostával celkovo zo 123 hodín vzdelávanie,
v rámci kterých sa zrealizovala teoretická aj praktická
časť vzdelávania s nasledujúcim obsahnom:

ZZŽ MyMamy Prešov
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Teoretická časť:
Základný scitlivovací tréning v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch (rozsah 24 hodín)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSN definícia násilia páchaného na ženách,
medzinárodné a národné dokumenty
Teórie a príčiny násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch
Mýty a fakty
Formy násilia páchaného na ženách
Vzorce násilia
Dynamika násilia
Signály o skúsenosti s násilím u žien, ktoré ho zažívajú
Situácia žien zažívajúcich násilie zo strany ich
manželov/partnerov
Situácia detí
Dopad násilia páchaného na ženách v párových
vzťahoch (Štokholmský syndróm, posttraumatická
stresová porucha-PTSD)
Muži, ktorí sa správajú násilne

•

Psychologické poradenstvo)
Podporné skupiny pre ženy, ktoré zažili násilie páchané na ženách v párových vzťahoch

Praktická časť:
Náčuvy v poradenskom centre Fenestra
(v rozsahu spolu 26 hodín):

1. Poradenstvo - nová klientka (prvý kontakt), Skupi2.
3.
4.

nové stretnutie zamerané na analýzu prvého typu
náčuvov
Poradenstvo - príprava na pojednávanie/písomnosť,
Skupinové stretnutie zamerané na analýzu druhého
typu náčuvov
Poradenstvo po pojednávaní/po výsluchu, Skupinové stretnutie zamerané na analýzu tretieho typu
náčuvov
Psychologické poradenstvo, Skupinové stretnutie
zamerané na analýzu štvrtého typu náčuvov

Náčuvy v organizácii MyMamy
(v rozsahu spolu 25 hodín):

Špecializované poradenstvo pre ženy zažívajúce
násilie v párových vzťahoch (rozsah 40 hodín)

1. Náčuvy na poradenských rozhovoroch s klientkami
2. Náčuvy na podporných skupinách pre ženy

•

Záver:

•
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Krízová podpora (Identifikácia násilia páchaného
na ženách v párových vzťahoch, Odhad nebezpečenstva, Bezpečnostné plány)
Poradenské zručnosti (Telefonická krízová intervencia, Právne poradenstvo, Sociálne poradenstvo,

Kurz šitý na mieru poradenským pracovníčkam, dobrovoľníčkam a spolupracovníčkam ZZŽ MyMamy, prakticky využiteľné rady, postupy, diskusie na kolegiálnej .
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Názov aktivity:
úrovni.
4.7 Krízové poradenstvo
Lektori / garanti:
Mgr. Jana Snopková, Mgr. Mária Chmeliarová
Časový harmonogram: 07/09 – 09/10
Miesto realizácie: ZZŽ MyMamy, Okružná 32, Prešov
Termíny jednotlivých stretnutí:
Priebežne, podľa potrieb klientiek
Celkový počet klientov / účastníkov: 22
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Prvý kontakt prostredníctvom telefónnej linky a evidencia, diagnostikovanie, plán práce, akčný plán, sociálna
intervencia: špecializované sociálne poradenstvo a krízová intervencia, sprevádzanie klientiek na úrady
Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...):

hodín pre 22 klientiek . V rámci krízového poradenstva
prichádzali klientky s akútnymi problémami spôsobenými násilným vzťahom, najčastejšie sme riešili otázky po akútnom útoku, poradenstvo v oblasti možností
podania predbežných opatrení, hľadania náhradného
ubytovania, postupne sme hľadali priestor a čas na zvolenie si osobnej stratégie, spracovanie bezpečnostného
plánu pre prípad ďalšieho akútneho útoku. S klientkami
sa pracovalo v zmysle pochopenia dynamiky násilia,
vysvetlenia príčin a dôsledkov násilia a hľadania najvhodnejšej stratégie, spolu s posilňovaním klientky na
ceste plnenia úloh vyplývajúcich zo zvolenej osobnej
stratégie.
Záver:
Spolu s poradenstvom poskytovaným multidisciplinárnym tímom je krízové poradenstvo základnou službou
poskytovanou pre klientky. Veľmi dôležité je pracovať na
zdravom vzťahu poradkyňa – klientka, tak aby nedochádzalo k rýchlemu vyhoreniu na strane poradkyne a nenaplneniu nereálnych očakávaní na strane klientky.

Počet hodín: 197,5
Počet sedení: 113
Krízové poradenstvo Počas krízového poradenstva realizovali poradenské pracovníčky 197,5 poradenských
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Názov aktivity:
4.8 Terénna práca - primárna prevencia
Lektori/garanti: Mgr. Nicole Fuchsová,
Mgr. Apolónia Sejková, Mgr. Jana Snopková
Časový harmonogram: 07/09 – 09/10
Miesto realizácie: Obecné úrady, stredné školy
Termíny jednotlivých stretnutí: Priebežne,
20 stretnutí na vidieku a 10 stretnutí na SŠ
Celkový počet klientov / účastníkov:
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Premietanie dokumentárnych filmov, prezentácie na
tému Rodová rovnosť, domáce násilie, skupinové rozhovory, diskusie.
Diskusné stretnutia sa uskutočnili v obciach po predchádzajúcej dohode so starostkou, či starostom obce.
Vidiecke ženy boli na tieto stretnutia pozývané prostredníctvom obecného rozhlasu, prostredníctvom obecnej
úradnej tabule, či osobným kontaktom prostredníctvom
terénnych sociálnych pracovníkov. Stretnutia sa uskutočnili v priestoroch obecného úradu, v kultúrnom dome,
resp. v komunitnom centre.

Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...):
Diskusné stretnutia boli zrealizované v obciach: Červenica, Varhaňovce, Chminianske Jakubovany, Raslavice, Abranovce, Bzenov, Torysa, Veľký Šariš, Medzany,
Hlboké, Tulčík, Hermanovce
Diskusné stretnutia boli zrealizované v nasledujúcich
stredných školách: ZSUŚ Vodárenská ul, Gymnázium
J.A.Raymana, Gymnázium Konštantínova, OA Prešov,
Diskusných stretnutí sa zúčastňovali výlučne ženy. Záujem o stretnutia zo strany vidieckych žien a účasť na
stretnutiach bola rôzna od 5-6 žien až okolo 50 žien. Na
všetkých stretnutiach lektorka prebrala úvod do problematiky, pustil sa dokumentárny film na tému domáceho
násilia a následne prebiehala skupinová diskusia.
Cieľom diskusných stretnutí na vidieku bolo zvýšenie uvedomelosti žien v oblasti rovnosti príležitostí a
primárnej prevencie domáceho násilia vo vidieckom
prostredí.
Témy diskusných stretnutí na vidieku

•
•
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Téma na 1. stretnutie: Práva si netreba zaslúžiť ľudské práva, rovnosť príležitostí, Rodové stereotypy, Rodové hľadisko a jeho uplatňovanie
Téma na 2. stretnutie: Domáce násilie - čo je domá-
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ce násilie, formy, cyklus násilia, „ako z kruhu von“,
prezentácia činnosti KC
Stretnutí na stredných školách sa zúčastňovali študenti
podľa výberu vyučujúcich, najčastejšie išlo o študentov
druhých až tretích ročníkov SŠ. Išlo taktiež o premietanie dokumentárnych filmov spojených s diskusiou,
v ktorej išlo o rovnaké témy ako v prípade diskusií v obciach.
Záver:
Našou snahou bolo prostredníctvom vzdelávacích stretnutí hlavne zvýšenie informovanosti o domácom násilí
a scitlivovanie cieľovej skupiny vzdelávania na domáce násilie či odbúravanie rodových stereotypov v oblasti domáceho násilia ako aj zvýšenie informovanosti
o službách MyMamy na vidieku ako aj medzi cieľovou
skupinou stredoškolskej mládeže. Táto forma prevencie
a práce s verejnosťou sa ukázala ako veľmi efektívna
(nové, prichádzajúce klientky mali kontakt buď zo samotného stretnutia alebo im bol na základe účasti na
stretnutí sprostredkovaný ich známymi, príbuznými)
a v nej určite bude ZZŽ MyMamy pokračovať aj v budúcnosti s využitím informačných materiálov vydaných
v rámci projektu.

ZZŽ MyMamy Prešov

25

Špecifický cieľ „D“
Aktivita 5
Vytvorenie podmienok pre zakladanie a činnosť podporných skupín
(Aktivity: Podporné skupiny pre ženy, Podporné skupiny pre deti)
Názov aktivity:
5.1 Podporná skupina pre ženy
5.2 Podporná skupina pre deti
Lektori / garanti:
Mgr. Nicole Fuchsová, Dana Socháňová
Časový harmonogram: 07/09 – 09/10
Miesto realizácie: Prešov
Termíny jednotlivých stretnutí:
1x mesačne, paralelne
Celkový počet klientov / účastníkov: 43
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):

•
26

Stretnutia podpornej skupiny sú pravidelné, s frek-

•

venciou 1x za mesiac súčasne so skupinou detí v oddelenej miestnosti.
Charakter stretnutí závisel od účastníčok, varioval
od výhradne svojpomocného k terapeutickému.
Všetko záviselo od akceptácie, resp. požiadaviek
skupiny. Niektoré stretnutia boli úplne voľné, iné
štruktúrované úvodným odborným vstupom, ktorý
určil tému následnej diskusie.

Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...):
Stretnutia podporných skupín sa realizovali na základe
tém určených samotnými účastníčkami a v čase, ktorý si samé účastníčky volili. Časť stretnutí bola aktívna
hlavne pri príprave podujatí pre deti, ako Mikuláš, Deň
žien, Deň matiek, Deň detí, koniec školského roka, Fašiangy a pečenie šišiek, Výlety do okolia a opekačky.
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Stretnutia prebiehali 1x mesačne po dobu 15 mesiacov,
cez týždeň často až vo večerných hodinách (od 17,00
hod. do 19,00 hod. z dôvodu príchodu zo zamestnania
alebo školských aktivít detí). V lete, počas prázdnin prebiehali aj ako poldenné výlety do okolia.
Podporné skupiny pre deti prebiehali paralelne so svojpomocnou skupinou pre ženy, cieľom bolo spoznávanie
sa a nadväzovanie kontaktov v blízkosti mamy a zabezpečenie opatrovania detí počas aktivity pre ženy
– mamy. Išlo o voľnočasové aktivity nadväzujúce na
podujatia a sviatky a nacvičovanie kultúrneho programu na Vianoce / Mikuláša, Deň matiek, príprava masiek na karneval, darčeka pre mamu, maľovanie vajíčok
na Veľkú Noc, hranie sa v prírode, opekanie, orientácia
v prírode, spoznávanie okolia nového bydliska. V prípade nepriaznivého počasia, resp. tvorenia prebiehali
stretnutia v prenajatých priestoroch Agentúry JUMI –
rodinný dom s herňami, kuchyňou, záhradou. Stretnutia prebiehali 1x mesačne po dobu 15 mesiacov, cez
týždeň často až vo večerných hodinách (od 17,00 hod.
do 19,00 hod. z dôvodu príchodu zo zamestnania alebo
školských aktivít detí. V lete, počas prázdnin prebiehali
aj ako poldenné výlety do okolia.
Počas celej implementácie projektu sa zrealizovalo 15
stretnutí podporných skupín žien a detí. Priemerne chodilo na stretnutia 5-7 klientiek, v podpornej skupine detí
bolo priemerne 8.
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Okrem prednáškovej činnosti na vopred dohodnuté
témy, sme spolu realizovali voľnočasové aktivity, napr.:
návšteva kúpaliska, výlety do prírody, spoločné grilovanie a pod. Voľnočasové podporné aktivity sme mali
prepojené s podpornou skupinou detí. Snahou – nás
lektorov bolo napomôcť pri obnove narušeného vzťahu
matka a dieťa /deti a taktiež znížiť izoláciu žien, ktoré si
na ňu už zvykli počas života s násilníkom.
Zmysel pre účastníčky podporných skupín podľa ich vyjadrení...
Podporná skupina priniesla ženám:

•
•
•
•
•
•
•
•

Emocionálnu a kolegiálnu podporu
Informácie o domácom násilí
Lepšiu orientáciu v podporných službách
Pomoc pri tvorbe vlastného rozhodnutia-kolektívne
zvažovanie všetkých výhod, nevýhod, rizík
Pomoc pri hľadaní stratégie ako vytvoriť sebe i deťom bezpečnú budúcnosť
Pomoc klientkám zorientovať sa v ich situácii
Prekonanie izolácie, budovanie sebapodpory
Zmierňovanie dopadov psychologickej traumy - obnovenie sociálnych zručností

Podporné skupiny - deti
Násilie páchané na matkách vždy poškodzuje deti bez
ohľadu na to, či sú priamo vystavené násiliu. Úlohou
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podporných skupín pre deti je zmiernenie dopad násilia
na deti. Podporná skupina umožňuje deťom prezentovať vlastné pocity, uistenie, že oni nie sú príčinou stavu
v ich rodine, nenesú za tento stav žiadnu zodpovednosť.
Podporná skupina je zároveň priestor pre deti nadviazať nové priateľstvá.
Deťom bola k dispozícii herňa vybavená hračkami, detskými knihami, detskými stoličkami, detskými suchým
bazénom a pod.. Program pre deti bol vždy prispôsobený zloženiu skupiny / počtu detí, veku a ich záujmom./
Záver:
Svojpomocné podporné skupiny sú novou aktivitou
v činnosti ZZŽ MyMamy, kde si klientky samé vyberajú
tému, resp. určujú. Vymieňajú si skúsenosti a pomáhajú si pri hľadaní riešenia, aj na základe vlastných skúseností. Opätovné prežívanie už nie je také traumatizujúce, keď s nimi sedia ženy s podobným osudom. V budúcnosti bude potrebné viac sa venovať vysvetľovaniu
a zatraktívneniu tejto formy pomoci svojpomocou aj pre
nové klientky združenia.
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Špecifický cieľ „E“
Aktivita 6
Publicita projektu

(Aktivity: Podporné skupiny pre ženy, Podporné skupiny pre deti)
Názov aktivity:
6.3 Web stránka

Vyhodnotenie aktivity, resp. podaktivity / výsledky
(štatistika – počet podaní, počet rozhodnutí v prospech klientky, úspechy...:
www. mymamy. sk/ projekty

Lektori / garanti: Mgr. Adriana Dohovičová
Časový harmonogram: 05/09 – 09/10
Miesto realizácie: ZZŽ MyMamy, Okružná 32, Prešov
Spôsob realizácie aktivity (metodológia):
Up-grade internetovej stránky, zriadenie sekcie projektu, umiestňovanie info materiálov na web, spracovanie
PR materiálov, informovanosť o realizácii projektových
aktivít
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SOCIA
Sekcie projektu – aktivity
Fotodokumentácia
Informácie o projekte
Aktuality
Záver:
Zvýšenie informovanosti nielen prostredníctvom web
stránky, ale aj inými komunikačnými prostriedkami ako
bolo vydaných po 500 ks letákov 2-och druhov a 500 ks
brožúr, boli vydané 4 články, 2x rozhlasové vysielanie,
1x tlačová konferencia.
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Slovo na záver
Na záver je dôležité celkovo zhodnotiť úspešnosť
projektu. Ambiciózny projekt si v pomerne krátkom
časovom období (17 mesiacov) dal za cieľ naplniť
a realizovať množstvo aktivít, pričom nosnou bolo
poskytovanie poradenstva multidisiplinárnym tímom
našej klientele – ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom. Jediným objektívnym kritériom na vyhodnotenie účinnosti vylepšených a profesionálnejších služieb poskytovaných ZZŽ MyMamy
by boli údaje o zastavení násilia vo vzťahoch, v ktorých klientky žili v čase, keď prvý krát navštívili poradenskú miestnosť. Počas obdobia realizácie projektu
poskytlo naše združenie núdzové bývanie šiestim
klientkam, čo je údaj hovoriaci o fyzickom odlúčení
z násilného vzťahu. Čo ostatné klientky? Veľmi dlhý
čas, počas ktorého polícia, prokuratúra, súdy, odbory
sociálnych vecí, obce, mestá rozhodujú o veciach týkajúcich sa životne dôležitých otázok ich „existencie“
majú za následok, že nemôžeme uviesť presné číslo
úspešne ukončených klientok. Po takmer siedmich
rokoch práce s touto klientelou máme v databáze
ženy, ktoré úspešne prešli procesom zmeny a s využitím vnútorných i vonkajších zdrojov posilnenia

30

sa im podarilo vymaniť z nerovnovážneho vzťahu,
v ktorom sa vyskytovalo násilie. Určite však môžeme
konštatovať, že potreba služieb, ktoré poskytujeme
tu je, o čom svedčí nárast klientely po realizácii informačnej kampane realizovanej formou diskusných
stretnutí na školách a na vidieku.
Projekt, pomerne náročný, nie len na realizáciu
po obsahovej stránke, ale aj čo sa týka riadenia a administrácie sa však stal aj skúškou súdržnosti tímu
a jeho odolnosti voči neustálym zmenám. Zmeny
v tíme sú jedným z vedľajších efektov náročnosti
témy ako aj nejasnej budúcnosti a financovania takýchto služieb.
Ak sa pozrieme na jednotlivé aktivity najdôležitejšou úlohou, ktorá do budúcna stojí pred našim
združením je zvýšenie záujmu a zatraktívnenie účelu
podporných skupín, čo platí aj o ďalšej novej službe
- príprave detí na vypočúvanie. Obe tieto nové služby
sa ukázali ako veľmi vhodné pre našu cieľovú skupinu, čo sa prejavilo úspešnejším zvládaním legislatívnych postupov spojených s riešením násilia vo
vzťahoch.

ZZŽ MyMamy Prešov

V oblasti terapií sme, v súlade s pravidlami pre prácu
so ženami zažívajúcimi násilie, pracovali len s klientkami, ktoré žili už mimo násilného vzťahu a nebolo
teda pre ne ohrozujúce prejavovať zmeny vo svojom
správaní, dosiahnuté obvykle úspešnou terapiou.
Práca so ženami, ktoré prešli násilným vzťahom predpokladá dlhodobý proces zmeny, čo sme si uvedomili
ako jednu s ďalších možných oblastí služieb a práce
s klientelou. Ako potrebná sa ukazuje systematická
práca s posttraumou a zvládanie bežných životných
výziev u žien ovplyvnených systematickým obmedzovaním možností prijímať rozhodnutia a preberať
zodpovednosť za svoj život a život svojich detí.
Pozitívnou časťou našej práce sú aktivity pracujúce s otázkami prevencie. Diskusie so ženami
a mládežou len opätovne potvrdili veľmi nízku úroveň právneho vedomia, veľmi chabé predstavy a vedomosti o tom, čo znamenajú práva a povinnosti
manželov, partnerov pri vedení domácnosti, výchove
detí, prevzatie zodpovednosti za svoje životy a životy
svojich detí. Cieľom prevencie v našom ponímaní sú
vzťahy uzatvárané a vedené na základe vzájomného
rešpektu a ponímania rozdielnosti ako prostriedku na
dosiahnutie harmónie. Mať a žiť v rovnovážnom vzťahu je však cena za energiu, čas a snahu takýto vzťah
vytvoriť od oboch partnerov. To sú témy, o ktorých je
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veľmi podnetné a potrebné diskutovať práve s tými,
ktorí sú pred dôležitým rozhodnutím o uzavretí partnerského vzťahu s vierou, že je to na celý život.
Veľkou podporou pre činnosť organizácií a inštitúcií pracujúcich so ženami zažívajúcimi násilie
a ich deťmi by bola špecifickosť služieb rešpektujúcich špecifické potreby tejto klientely vzhľadom na jej
bezpečnosť, ktorá by bola zakotvená aj v legislatíve.
Dúfame, že aj naše skúsenosti prispejú k zmene legislatívy tak, aby sme aj na Slovensku poznali realitu
Bezpečných ženských domov a aby služby pre tieto ženy boli dostupné a bezplatné, čo predpokladá
zaradenie služieb pre ženy a deti do systému sociálnych služieb poskytovaných regionálnou prípadne
obecnou samosprávou, tak ako je to bežné v civilizovanom európskom kontexte.
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