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Mozaika centier

Projekty UMC

Monokel vidí každý,
no násilie má veľa
podôb.
Pilotný projekt Ženy ženám vznikol z
potreby žien z materských centier, ktoré
vidia viaceré podoby násilia a majú potrebu pomáhať.
Kritických prípadov nie je veľa, ale za
posledné roky majú stúpajúcu tendenciu.
Často súvisia so sociálnymi istotami. Viaceré druhy násilia sú pred očami verejnosti
skryté – psychické, ekonomické či sociálne.
Cítime potrebu o násilí v rodine hovoriť.
Pretrhnúť pomyselnú niť, neprižmurovať
oči pred mimoriadne citlivým problémom.
Dôvodom je že ženy, ktoré žijú v spoločnej
domácnosti s násilníkom, vedú k tolerancii
takého života aj svoje deti.
Absolvovali sme mimoriadne dôležité
stretnutia s vynikajúcimi školiteľkami z organizácie My mamy, kde sme získali nielen
teoretické vedomosti ale aj veľa praktických
zručností a rád do našej praxe. Dievčatá nás
naučili, že základom je ukázať ženám, že
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materské centrum je naozaj miestom bezpečia a pokoja. Akým spôsobom aktívne
počúvať, zaujať postoj, nebáť sa. Filmy To
všechno z lásky a Jen se dívej niesli v sebe
zdesenie, hrôzu, depresiu. Všetky výpovede i mnohé dopadové štúdie nás utvrdili
v tom, že hovoriť o téme týrania je nevyhnutnosťou pre záchranu ľudskej dôstojnosti i holého život. Pre skvalitnenie našich
kompetencií je pre nás veľkým prínosom
i absolvovanie špeciálnych kurzov na IVSP,
ktorý je súčasťou VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety.
Po dlhých rozhovoroch sme dospeli k záveru, že prevencia a spolupráca sú najdôležitejším faktorom ako predísť vzťahu s tyranom.

Naučiť sa citlivo vnímať
a počúvať svoje okolie a hlavne
nebyť k nemu ľahostajní.
Monokel je vidieť,
no ubolenú dušu nie...
Jana Sýkorová

Hračky do tašky
Čakanie s deťmi u lekára, cestovanie
na dlhé trate či chladné popoludnie - to
sú chvíle, keď treba vymyslieť ako sa zahrať originálne a po novom. V bratislavskej mestskej časti Lamač sídli RC Obláčik, kde sme s nadšením prijali nápad
na výrobu BUSY BAGS, voľne preložené
ako hračky do tašky.
Vytvorili sme pracovné skupiny podľa
veku detí. V skupine pre mladších (vek 0
až 3 roky) nás bolo šesť, v skupine pre škôlkarov (vek 3 až 6 rokov) sa nás nazbieralo
10 mamičiek. Každá zo zúčastnených navrhla aktivitu, ktorá je poučná, jednoduchá
na hranie a hlavne prenosná aj v príručnej
batožine či kabelke. Danú úlohu bolo treba vyrobiť pre všetky mamičky v skupine,
teda pre mladších šesťkrát plus jeden a pre
starších desaťkrát plus jeden. Vyrábali sme
totiž aj jednu sériu pre RC Obláčik, ktorá
zostane voľne prístupná počas obľúbených
Montessori herní pre verejnosť. Materiál, z
ktorého sa vyrábalo mal tiež byť dostupný,
nenáročný, v ideálnom prípade recyklovaný z domácnosti. Napríklad išlo o gombíky, štipce, farebný papier, bublinovú fóliu,
alobal, zipsy a podobne. Navrhnuté zadania
boli napríklad zoraďovanie obrázkov podľa počtu, priraďovanie čísel alebo písmen,
ďalej vkladanie predmetov či triedenie
podľa farieb a tvarov. Mnohé aktivity precvičovali jemnú motoriku, sústredenie sa
a zrakovú pamäť. Ku každému vrecúšku
bol priložený návod na použitie a vysvetlenie ako BUSY BAG používať. V závere sme
si BUSY BAGS navzájom povymieňali a tak
sa každá z nás dostala k novým neopozeraným hračkám pre svoje detičky.
S výrobou BUSY BAGS sme strávili nejeden večer strihaním, lepením, šitím, laminovaním a vôbec kým hlava oddychovala,
ruky nám pracovali. Bolo náročné nájsť si

priestor a čas na výrobu BUSY BAGS, ale
všetky nás myšlienka tak nadchla, že sme
do toho vložili kus seba. Vyrobené aktivity
sú úžasné, rovnako ako maminy, ktoré do
toho dali srdce.
A tu sú dva jednoduché tipy, ako si hračky do tašky vyrobiť.
VKLADANIE: potrebujete akúkoľvek
krabičku s vekom alebo uzatvárateľnú plechovicu od čaju či kávy. Na vrchnú stranu
treba vyrezať otvor pre vhadzovanie predmetov ako napr. gombičiek, paličiek od nanukov, kociek, slamiek a pod. Hra precvičuje jemnú motoriku a sústredenie.
HMATOVÉ PEXESO: táto úloha obsahuje dvojice rôznych materiálov, ktoré si
dieťa dokáže ohmatať. Vyrobíte ich tak, že
na kartón prilepíte napr. zvyšky látok, tapiet, kúsky koberca, bublinovú fóliu, plastový obrus, alobal, vlnitú lepenku a pod.
Veľkou výzvou pre staršie deti a ich rodičov je nájsť správne dvojice so zatvorenými
očami.
Tím RC Obláčik
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