Persefona je občanské sdružení
poskytující odborné sociální poradenství osobám starším 18 let, které jsou
obětí domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání. Jsme tu také pro
ty, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci.

Domácím násilím chápeme:
Fyzické násilí, psychické násilí,
ekonomické násilí, sociální násilí

Domácí násilí je charakteristické:
Opakováním, stupňováním, skrytostí,
nerovnováhou moci, blízkým vztahem mezi obětí a násilnou osobou

Rádi Vám poskytneme tyto služby:
Právní poradenství včetně sepsání právních podání, psychologické a sociální poradenství, psychoterapii pro dospělé, krizovou intervenci, svépomocnou skupinu, telefonické
a emailové poradenství, zprostředkování kontaktu na další odborníky,
pomoc při hledání azylového ubytování, doprovod na jednání s úřady

www.persefona.cz

Persefona o.s.
registrovaný poskytovatel
sociálních služeb Jihomoravského kraje

NEBOJTE SE SVĚŘIT!

Veškeré služby Vám poskytneme bezplatně.

Občanské sdružení Persefona o. s.
rozšířilo své služby. Naše pracovnice dojíždí jednou měsíčně do Židlochovic,
Slavkova u Brna, Ivančic a Tišnova a poskytuje sociální poradenství obětem
domácího násilí.

Ivančice
Každé čtvrté pondělí v měsíci od 14:00 – 18:00 hodin.
Ve Středisku volného času, Komenského náměstí 12
(v budově Komerční banky – 1. patro)
Slavkov u Brna
Každé třetí pondělí v měsíci od 13:00 – 17:00 hodin.
Zde bude terénní sociální pracovník působit v rámci
Charitní poradny Bučovice a Slavkov, Polní 1444
Tišnov
Každé druhé pondělí v měsíci od 14:00 – 18:00 hodin.
V Mateřském centru Studánka o.s., Květnická 821
Židlochovice
Každé první pondělí v měsíci od 14:00 – 18:00 hodin.
V Městském kulturním klubu, Židlochovice, Brněnská 705

MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT:
na mobilní lince

737 834 345
nebo na pevné lince

545 245 996
v pracovní dny 9:00 -17:00
anebo dohodnout konzultaci
v naší brněnské kanceláři

Persefona o.s.
Jiráskova 8, Brno 602 00
domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz
Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom Vám podali pomocnou ruku. Nabízíme
pomoc, podporu a bezpečný prostor pro Váš příběh.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
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