Persefona o. s.

Kde Persefonu najdu?

registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Jihomoravského kraje

Nabízíme Vám pomoc, která je:
• bezplatná
• dlouhodobá
• komplexní
• důvěrná
Rádi Vám poskytneme tyto služby:
• právní poradenství včetně sepsání
•
•
•
•
•
•
•

právních podání
psychologické a sociální poradenství
socioterapii pro dospělé
krizovou intervenci
telefonické a emailové poradenství
zprostředkování právního zastupování
doprovod na jednání s úřady
pomoc při hledání azylového ubytování

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 pomoci.

Volejte v pracovní dny 9:00 – 17:00
737 834 345, 545 245 996
poradna@persefona.cz
www.persefona.cz

• Brno – centrální kancelář
Adresa:
Persefona o. s.
Jiráskova 8
Brno, 602 00
Mobilní linka: 737 834 345
Pevná linka: 545 245 996
E-mail: domacinasili@persefona.cz
poradna@persefona.cz

• Židlochovice
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).

Chcete pomoci?
Prosíme, podpořte naši organizaci
a pomozte našim klientkám/ klientům
v jejich nepříznivé životní situaci.
Uvítáme tyto formy pomoci:
finanční podporu na číslo účtu 214877940/0300.
finanční podporu v podobě DMS ve tvaru DMS PERSEFONA
posílejte na číslo 87777

Leták vznikl za finanční podpory
Odboru zdraví Magistrátu města Brna

Týká se Vás?
ZNÁSILNĚNÍ
informu
vyhlede
jte se
jte pro
Vás vho
dnou p
omoc

Poskytujeme odborné sociální poradenství osobám starším
18let, které jsou oběťmi domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Jsme tu také pro ty, kteří se obětem
uvedeného příkoří snaží pomoci.

Znásilnění
Znásilnění je považováno za jeden z nejvíce zraňujících trestných činů, který ohrožuje integritu
oběti ve všech rovinách jejího života.
Znásilněním se rozumí kromě dokonané soulože
i sexuální aktivity, které pronikají do intimní
sféry znásilněné osoby (např. orální a anální
sexuální praktiky), uskutečněné násilím,
pohrůžkou násilím či jiné těžké újmy.
Znásilnění je definováno v § 185 trestního zákoníku, jiné sexuální aktivity jsou vymezeny v ostatních paragrafech.

Byla jste znásilněna
či byl jste znásilněn?
Je

řada důvodů, proč můžete mít obavy o znásilnění hovořit či jej oznámit. Mezi nejčastější patří
stud, povaha vztahu s násilnou osobou, nedostatek přímých důkazů a strach z reakce okolí či
z kontaktu s orgány činnými v trestním řízení.
Přes tyto okolnosti uvažte následující kroky:

I
I

Násilnou osobou může být duševně a sexuálně zdravý či nemocný jedinec, muž nebo žena, cizí či blízká osoba, životní partner…
Znásilnění je opředeno řadou mýtů...
...oběť je za své znásilnění zodpovědná…
...provokovala, byla opilá...
...znásilňují jen patologičtí jedinci, takový on není …
...nebránila se, to nebylo znásilnění …
...znásilňují jen muži …
...nepodléhejte jim!
Informujte se!

Nemusíte být v této situaci sami,
jsme připraveni s Vámi hledat řešení.
Persefona o. s.
Volejte: 737 834 345 545 245 996
v pracovní dny 9:00 – 17:00
poradna@persefona.cz
www.persefona.cz
www.stopznasilneni.cz
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Buďte na místě, které je pro Vás bezpečné.
Zajistěte důkazy, i v případě, kdy čin nechcete
nahlásit, rozhodnutí můžete změnit (základní
zajištění důkazů - nesprchujte se ani nemyjte;
oblečení svlékněte a uložte do sáčku, zabezpečte jej).
Informujte se z dostupných zdrojů na internetu,
v literatuře, letácích.
Poraďte se s odborníky, jak postupovat: emailem,
telefonicky, osobně.
Vyhledejte lékařskou pomoc (ošetření, zajištění
důkazů, zahájení preventivní léčby, možné
otěhotnění).
Vyhledejte policejní pomoc (zajistí lékařské
vyšetření, ostatní důkazy, zahájí vyšetřování).
Můžete ji kontaktovat osobně či písemně
prostřednictvím trestního oznámení.

Nezapomínejte, že Vy jste obětí nikoli pachatelem. Nenesete vinu za čin, který byl na Vás spáchán. Znásilněním se Vaše hodnota nesnižuje.

Znásilnění je čin, který překračuje hranice intimity a narušuje základní důvěru v bezpečnost
vztahů. Oběti se často cítí vinné tím, co se jim
stalo. Mohou se v jejich životě vyskytovat
změny v prožívání sebe sama, sociálních vztazích, sexuálním životě a celkové fyzické kondici.
V takovém případě je vhodné kontaktovat
odbornou pomoc.
Jestliže znáte a pomáháte někomu, kdo prožil
znásilnění, projevte zájem, respektujte jeho
volby a nabídněte pomoc či informace. Nebudete-li vědět jak se zachovat, pomoc je tu i pro
Vás. Důležité je oběti znásilnění znovu neublížit
nešetrným jednáním.
V situaci po znásilnění či po té, co jste se o činu
dověděli, Vás mohou napadat různé otázky…
Kdy vyhledat lékařské ošetření?
Mám strach o tom mluvit, ale nechci to nechat být
…co mám dělat?
Vyhledám-li pomoc lékaře, oznámí to na policii?
Co obnáší nahlášení znásilnění na policii?
Na koho se mohu obrátit o pomoc?
Odpovědi na tyto a další otázky naleznete na:
www.persefona.cz
www.stopznasilneni.cz

