Mobilní linka:

Pevná linka:

737 834 345

545 245 996

Osobní konzultace poskytujeme na základě telefonického objednání.

Brno – centrální kancelář

NECÍTÍTE SE DOMA V BEZPEČÍ?
„Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši,
když je dělá na tváři.“
Michel de Montaigne

Jiráskova 8, 602 00 Brno.
v pracovní dny 9:00 – 17:00

Každé první pondělí v měsíci od 13:00 - 17:00 hodin.
Dům s pečovatelskou službou, Masarykova 115.

Tišnov
Každé druhé pondělí v měsíci od 14:00 - 18:00 hodin.
Rodinné centrum Studánka o.s., Riegerova 318.

Slavkov u Brna
Každé třetí pondělí v měsíci od 13:00 - 17:00 hodin.
Charitativní poradna Bučovice a Slavkov, Polní 1444.

Ivančice
Každé čtvrté pondělí v měsíci od 14:00 - 18:00 hodin.
Středisko volného času, Komenského náměstí 12.
(v budově Komerční banky 1. patro).
Další informace najdete také na internetu na

www.persefona.cz
Podpořte nás:
odesláním dárcovské sms
ve tvaru DMS PERSEFONA
na číslo 87777

Pomáháme obětem domácího násilí
Jsme tu pro to, abychom Vám podali
pomocnou ruku
Nabízíme Vám tyto služby:
- psychologické a sociální poradenství
- právní poradenství
- pomoc v těžkých situacích
- doprovod na jednání s úřady
- terénní sociální práce

VEŠKERÉ NAŠE SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ
Provozní hodiny poradny
v pracovní dny 9:00 – 17:00

Pevná linka
Mobilní linka

545 245 996
737 834 345

Email: poradna@persefona.cz

www.persefona.cz

Židlochovice

Fotografie: Jindřich Štreit, z knihy Na konci světa

Nebuďte ve své situaci sami.
Vyhledejte pomoc!

Paní Heleně je 61 let. Žije v bytě se svým druhým manželem
a nejmladší dcerou, která se rozvedla a přistěhovala se zpět
k matce a nevlastnímu otci. Takto tedy žijí všichni tři pod jednou
střechou již řadu let. Vztahy v domácnosti jsou však ve znamení permanentního násilí vůči paní Heleně, a to zejména ze strany její
dcery, která ji často slovně napadá, šikanuje ji a vyhazuje její věci.
I přes to, že se paní Helena za svoji situaci velice styděla
a nevěděla co má dělat, protože nechtěla působit jako
„krkavčí matka“, obrátila se na nás s prosbou o pomoc.
Jednoho dne se paní Helena rozhodla, že si jednání dcery,
jež vyvrcholilo výhružkami s nožem v ruce, již nenechá déle líbit a
zavolala policii. Po konzultaci v naší poradně a získání informací od
Policie ČR paní Helena zjistila, že její dcera vlastně nemá žádné
právo zdržovat se v jejím bytě a ubližovat jí. Vedena vlastním
odhodláním a s pomocí policie přiměla dceru k opuštění její domácnosti. Paní Heleně to sice zanechalo šrámy na duši, ubránila se tím
však závažnějším zraněním.

Ubližuje Vám někdo blízký?
Uráží Vás, ponižuje, bere peníze nebo i bije?
Informujte se!
1. PRAVIDLO

Nikdo nemá právo se k Vám chovat tímto způsobem.
2. PRAVIDLO
Domácí násilí se stupňuje. Velmi často začíná okřikováním
a omezováním, může končit bitím a týráním.
3. PRAVIDLO

Připravte si záchranný plán pro situace, kdy se ocitnete
v ohrožení. Zahrňte do něj lidi, kterým důvěřujete
(přátele, sousedy, pečovatelku, prodavače).
Nezapomínejte na ty, kteří Vám pomoci musí (policie, lékař).
4. PRAVIDLO
Nikdy nejste sami. Existují organizace, které s Vámi mohou
hledat cesty, jak Vám pomoci.
5. PRAVIDLO
Nikdy není pozdě začít žít spokojený život.

V naší poradně Vám zaručíme:
- přijetí bez předsudků
- zachování důvěrnosti
- bezpečný prostor pro Váš příběh,
pocity a potřeby
- pomoc a podporu

