
Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo
stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti
odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Obstoječa uradna podpora je večinoma usmerjena v zdravje matere in otroka,
pri čemer je poudarek na otroku in ne na materi. Obstoječe neformalne podpore
so zelo raznolike, neurejene in ne temeljijo na raziskavah ali zanesljivih
informacijah. Nekatere podpore, kot so skupine za matere in otroke, so
učinkovite in dobre, vendar so pogosto namenjene materam iz srednjega
razreda. 
Prevladujoča kultura še vedno vidi materinstvo kot glavni vidik ženskosti in ga
opredeljuje kot vrhunec ženskega obstoja. Materinstvo je obravnavano kot
cenjena, izpolnjujoča in srečna izkušnja. 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Kot del projekta Povezujmo Se! so
vsi projektni partnerji izvedli
nacionalno raziskavo, kot tudi
intervjuje in ankete z mladimi
materami in strokovnjaki, ki mladim
materam lahko nudijo podporo.  
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Novice o
projektu
Povezujmo se! 

Nacionalne raziskave

Materinski, očetovski in starševski
dopust so uveljavljeni v vseh
evropskih državah toda ukrepi se
zelo razlikujejo. V državah kot
Islandija in Nizozemska je model
oblikovan na način, da zagotavlja
največjo možno enakopravnost
med materjo in očetom pri
deljenju odgovornosti nege
otroka in gospodinjskimi opravili
medtem, ko so matere v drugih
državah tiste, ki v večini
prevzamejo skrb za otroke in
gospodinjska opravila. To lahko
predstavlja veliko breme za njih. 
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Kontakt:
eu-projects@ic-geoss.si

4. in 5. oktobra 2022 je
potekal partnerski sestanek v
Sofiji, Bolgarija. Partnerji so
razpravljali o nadaljnjem delu
na projektu, aktivnostih in
učnem načrtu usposabljanja
za matere.

Virtualni prostor je za matere
koristen prostor, kjer lahko
izmenjujejo svoje materinske
izkušnje, vendar je lahko tudi
odtujen in strupen. Sposobnost
obvladovanja virtualnega prostora
je pomembna veščina, ki se je
matere trenutno nikjer ne učijo.
Umetnost in družbeni prostor
zagotavljata zelo zdrav oddih od
intenzivne, konfliktne in omejujoče
popularne kulture in virtualnega
prostora v smislu obravnavanja
materinske izkušnje in ustvarjanja
prostora za bolj pristno izražanje
tega kaj materinstvo dejansko je in
kako se čuti. 

Preberite več na spletni strani
projekta:  
needtoconnect.eu

Delite z nami svoje mnenje in
izkušnje in sodelujte pri
projektu. 

2 mednarodni projektni
sestanek 
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