Co je domácí násilí?
Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a jiné násilí mezi členy rodiny, nejčastěji
mezi manželem a manželkou, druhem a družkou,
rodiči a dětmi, prarodiči a vnuky. Nejde o vzájemné
napadání, ale o opakované, dlouhodobé a stupňující
se násilí jednoho člena rodiny vůči druhému.

Pomoc osobám
ohroženým
domácím
násilím
v Olomouckém
kraji

Jestliže domácí násilí zasahuje vaši lidskou důstojnost, poskytnou vám rady, informace a pomoc
zejména:
• Intervenční centrum Olomouc
		 Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

Domácí násilí je, když vás blízká osoba opakovaně
• uráží
• ponižuje před ostatními
• nutí k sexuálním praktikám, které se vám
nelíbí, nebo je přes váš odpor vykoná.

• Bílý kruh bezpečí - regionální pobočka
Olomouc
		 Kateřinská 8, 772 00 Olomouc

Domácí násilí je, když vám blízká osoba opakovaně
• zakazuje styk s přáteli a vaší rodinou,
• kontroluje veškeré vaše finance,
• vyhrožuje a zastrašuje vás,
• fyzicky ubližuje,
• ničí vaše věci.

• Poradna pro rodinu při Poradenském
centru sociálních služeb Olomouckého
kraje, příspěvková organizace
		 - Žilinská 7, 779 00 Olomouc
		 - Velká Dlážka 44, 750 00 Přerov
		 - Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov
		 - Lautnerova 1, 787 01 Šumperk
		 - Sadová 882, 790 01 Jeseník

Domácí násilí je, když blízká osoba požaduje naprostou kontrolu nad vším, co děláte.

• Orgán sociálně - právní ochrany dětí
městský úřad/magistrát
		 (vyhledejte vždy, žijí-li v rodině nezletilé děti!)

• Linka důvěry Olomouc - tel.: 585 414 600
• DONA linka - nonstop tel.: 251 51 13 13

Nejdříve jde o lidskou důstojnost,
pak o zdraví a nakonec o život!
Jestliže domácí násilí ohrožuje vaše
zdraví, poskytnou vám rady,
informace a pomoc zejména:

Domácí násilí
není soukromá záležitost!
Informace pro občany

Kam se v Olomouckém kraji obrátit
o pomoc v případech domácího násilí?

Jste-li ohrožen/a domácím násilím, neskrývejte svůj
problém a hledejte radu a pomoc! Znáte-li osobu
ohroženou domácím násilím ve svém okolí, podpořte ji v úmyslu problém řešit.

•
•
•
•
•
•
•

Intervenční centrum v Olomouci
Azylové domy
Praktičtí lékaři
Sociální pracovnice nemocnic
Přestupková oddělení obecních úřadů
Místní oddělení Obecní (městské) policie
Obvodní oddělení Policie ČR

Jestliže domácí násilí ohrožuje váš
život, poskytnou vám pomoc zejména:
• Policie ČR
		 - tísňové volání 158
• Obecní (městská) policie
		 - tísňové volání 156
• Záchranná služba
		 - tísňové volání 155
• Integrovaný záchranný systém
- tísňové volání 112

Jak pomáhá nový zákon?

Další informace

Od 1. 1. 2007 platí v České republice nový zákon
na ochranu před domácím násilím.

najdete na webových stránkách:

Podle tohoto zákona může Policie České republiky
vykázat násilnou osobu z domu či bytu na 10 dní.
Do 24 hodin informuje Policie České republiky
o zásahu intervenční centrum, které do 48 hodin
kontaktuje ohroženou osobu a nabídne jí pomoc
- bezprostřední psychologickou pomoc, právní
a sociálně - právní poradenství. Na intervenční centrum se ale může obrátit kdykoli kterýkoli občan.
Sociální služba Intervenčního centra je bezplatná.

• www.domacinasili.cz
• www.bkb.cz
• www.ssp-ol.cz

Intervenční centrum Olomouc
Středisko sociální prevence Olomouc,
příspěvková organizace
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 754 736, 774 431 030, 774 406 453
Fax.: 585 754 736
E-mail: intervencnicentrum@ssp-ol.cz
pondělí - pátek:

7:00 - 15:30 hod.
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