Pracoviště není bezbariérové, proto nás
informujte o Vašich možnostech.
Rádi s Vámi budeme hledat způsob,
jak Vám službu zajistit.

Komu pomáháme
/ obětem domácího násilí
/ obětem sexuálního zneužívání
a znásilnění
/ blízkým osobám a rodinám obětí
/ osobám s potížemi se zvládáním
agrese

Domácí násilí chápeme jako opakované
a stupňované ataky od osoby v blízkém
vztahu, které mohou mít podobu
fyzického, psychického, sexuálního,
sociálního a ekonomického násilí.

Sexuálním zneužíváním a znásilněním
rozumíme jakoukoli sexuální aktivitu
uskutečněnou proti vůli oběti
a za použití násilí nebo pod pohrůžkou
násilí či jiné vážné újmy.

Řešíme problematiku
domácího a sexuálního násilí

Pro domluvení schůzky na kontaktních
místech v Židlochovicích, Tišnově, Slavkově
u Brna a Ivančicích kontaktujte naši
brněnskou kancelář.
Program zaměřený na zvládání agrese
probíhá na detašovaném pracovišti v Brně
na základě předchozího kontaktu.

Persefona z. s.
Jiráskova 8
602 00 Brno
Služby poskytujeme v pracovní dny
od 9:00 do 17:00 hodin
www.persefona.cz

Projekt Z labyrintu násilí podpořila Nadace Open Society
Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je
financován z Norských fondů.

/ Ohrožuje Vás doma
blízký člověk? /
/ Nevíte, jak se vyrovnat se 		
znásilněním? /
/ Prožili jste sexuální 			
zneužívání v dětství? /
/ Sklouzáváte při partnerském
konfliktu k násilí? /
www.persefona.cz

Služby pro oběti domácího násilí,
sexuálního zneužívání a znásilnění
/ právní poradenství
/ psychologické poradenství
/ sociální poradenství
/ skupinová terapie pro oběti domácího násilí
/ svépomocná skupina pro oběti sexuálního násilí
/ doprovod na jednání s úřady, soudy, policií apod.
/ terénní výjezd za klientem domů nebo na kontaktní místa
/ terénní práce bez přítomnosti klienta, např. nahlížení do spisu
/ socioterapie a krizová intervence
/ zastupování u soudu v odůvodněných případech dle situace klienta
/ zprostředkování či předání kontaktu na další odborníky
a zajištění návazných služeb
Kontakt: 545 245 996, 737 834 345
poradna@persefona.cz

Veškeré služby
poskytujeme
/ ženám a mužům starším 18 let
/ citlivě vzhledem k situaci a potřebám klienta
/ v bezpečném a důvěrném prostředí
/ dlouhodobě
/ bezplatně
/ na žádost anonymně
/ ve spolupráci s dalšími odborníky

Služby
pro osoby blízké
/ právní poradenství
/ psychologické poradenství
/ sociální poradenství

Kontakt: 545 245 996, 737 834 345
poradna@persefona.cz

Služby v oblasti psychologického,
právního a sociálního poradenství

Program zaměřený
na zvládání agrese
/ individuální
/ skupinový
/ poradenství
Kontakt: 731 442 731
bezpecnesouziti@persefona.cz

poskytují zkušení odborníci – psychologové,
terapeuti, právníci a sociální
pracovníci. Poradenství probíhá
formou osobních, telefonických
nebo e-mailových konzultací.

