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Fotografie: Dorothea Langeová, Kočující matka

TRÁPÍ VÁS BLÍZKÝ ČLOVĚK?
BIJE VÁS?
CÍTÍTE SE BEZMOCNÍ A VYČERPANÍ?
MÁTE STRACH?
JSTE SEXUÁLNĚ OBTĚŽOVÁNI?
BYLA JSTE ZNÁSILNĚNA?
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Kontaktujte nás
na mobilní lince 737 834 345
a na pevné lince 545 245 996
v pracovní dny 9:00 – 17:00
Další kontaktní údaje:
Persefona o.s.
Jiráskova 8, Brno 602 00
domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz

Podpořte nás:
odesláním dárcovské sms
ve tvaru DMS PERSEFONA
na číslo 87777

www.persefona.cz

Poskytujeme odborné
sociální poradenství
obětem domácího násilí,
znásilnění
a sexuálního zneužívání.
volejte:

737 834 345
v pracovní dny 9:00 – 17:00

545 245 996
domacinasili@persefona.cz
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Persefona o.s.
registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Jihomoravského kraje

Poskytujeme odborné sociální poradenství osobám starším 18let, které jsou oběťmi domácího
násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání. Jsme
tu také pro ty, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci.
Samostatným subjektem jsme od 1. 3. 2007.
Do té doby jsme fungovali jako Poradna pro
ženy v tísni nebo také jako Program proti
domácímu násilí pod hlavičkou Ligy lidských
práv. Naše služby mají několikaletou tradici,
jejíž počátky sahají do roku 1999.
Cílem našeho odborného sociálního poradenství je zajistit dostupné a efektivní
řešení konkrétních případů domácího
násilí a návrat obětí do běžného způsobu
života. Klienty provázíme celým procesem
řešení jejich obtížné životní situace s ohledem na jejich osobní možnosti, zájmy
a bezpečnost.
Domácím násilím chápeme:
- fyzické násilí
- psychické násilí
- ekonomické násilí
- sociální násilí
Domácí násilí je charakteristické:
- opakováním a stupňováním
- blízkým vztahem a skrytostí
- nerovnováhou moci
Znásilněním rozumíme jakoukoli sexuální
aktivitu, uskutečněnou násilím nebo za použití pohrůžky násilí proti Vaší vůli.

Násilí se týká se všech lidí bez ohledu na jejich vzdělání,
věk, sociální postavení, náboženské vyznání apod.

Rádi Vám poskytneme tyto služby:
-

-

právní poradenství včetně sepsání právních podání
psychologické a sociální poradenství
telefonické a emailové poradenství
zprostředkování kontaktu na další odborníky
pomoc při hledání azylového ubytování
doprovod na jednání s úřady

Konzultaci neposkytneme:
-

osobám pod vlivem návykových látek (alkohol,
drogy), které nejsou schopny adekvátní komunikace
osobám s akutním psychotickým onemocněním
osobám udávajících zjevně nepravdivé údaje
osobám snažícím se zjistit informace
o klientech/klientovi bez jejich souhlasu

V naší poradně Vám zaručíme:
-

přijetí bez předsudků
zachování důvěrnosti
bezpečný prostor pro Váš příběh, pocity a potřeby
pomoc a podporu

Veškeré služby Vám poskytneme
bezplatně.
Konzultace se zpravidla domlouvají na základě předchozího telefonického či emailového kontaktu.
Nejsme bezbariérové pracoviště, proto prosíme, případná zohlednění (jako je pomoc při vstupu, tlumočník
apod.), zmiňte při prvním kontaktu.
Rádi s Vámi budeme hledat cesty, jak Vám odborné sociální poradenství poskytnout.
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