Příloha A - Rozhovor
1)

Jaké je Vaše pohlaví?

Žena.

2)

Jak dlouho pracujete jako sociální pracovník/sociální pracovnice?

35 let.

3)

Pracovala jste i v jiném oboru než sociální práce?

Ne, celý svůj život prakticky pracuji v sociální práci.

4)

Už jste se někdy setkala s pojmem nezralá nebo nezkušená matka? A co si pod tím

představujete?
Ano, představuji si pod tím matku, který není schopná vést samostatný život, starat se o dítě, takže ona
má problémy se postarat sama o sebe, zajistit si všechny zbytné potřeby, věci, vyjednat s úřady,
uspokojit své potřeby řekněme a samozřejmě to se pak vztahuje k tomu dítěti, že to není schopna
předat dál- schopnosti zkrátka.

5)

Jaká je úspěšnost pomoci nezkušeným matkám?

Záleží na tom, jak je matka vstřícná. Zda chce spolupracovat, tak samozřejmě my máme možnost
najmenovat nějaké organizace, které nám pomáhají a ty je v podstatě vedou tím správným směrem co
by vše bylo potřeba, aby pojala. Pokud však nemá zázemí v rodině, že jo, záleží, kdo je z jakého
zařízení. Řekněme tak 60% může být úspěšných.

6)

Jaká je možnost pomoci nezkušeným matkám?

Jednak že spolupracuje s OSPODEM, který vytvoří individuální plán ochrany dítěte, kde jsou
stanovená pravidla, za jakých okolností by měla matka spolupracovat. Pomůžeme jí v tom, že jí
vyhledáme nějakou doprovodnou organizaci, která může docházet samozřejmě častěji než my a může
s ní řešit praktické záležitosti týkající se výchovy dítěte, tak i té samotné matky.

7)

Jaká jsou rizika v pomoci s touto cílovou skupinou?

Rizika jsou to, že pokud má matka nějakou závislost, tak to je velké úskalí. Je potřeba, aby se té
závislosti zbavila. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že může být silně ovlivněna okolím, prostředím ve
kterém se pohybuje, který jí naopak sráží, nemotivuje jí. Jako třeba leckdy kamarádky řeknou, že se na
to nevykašleš, spolupracovat, takže to okolí hodně dělá. Také i vlastní rodina. Záleží, kde ona všechno
najde tu podporu. K tomu co by bylo smyslem péče o takovou maminu.

8)

Jaké metody sociální práce využíváte s touto cílovou skupinovou?

Sociální šetření v rodině, návštěvy, pohovory s matkou.

