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BEZPEČNOSTNÍ PLÁN
● Pro pﬁípad vyhrocení situace zvaÏte tyto kroky:
➧ Uschovejte si u osoby, které vûﬁíte náhradní klíãe, obleãení, dÛleÏité
dokumenty, lékaﬁské pﬁedpisy a urãit˘ penûÏní obnos.
➧ Uschovejte si v‰echny dÛkazy o fyzickém násilí (roztrhané obleãení,
fotografie modﬁin a zranûní atd.).
➧ Naplánujte si nejbezpeãnûj‰í dobu k pﬁípadnému útûku.
➧ Pamatujte si, kam se mÛÏete obrátit se Ïádostí o pomoc.
¤eknûte nûkomu, co se u vás dûje.
Noste s sebou telefonní ãísla sv˘ch pﬁátel, pﬁíbuzn˘ch a azylov˘ch domÛ.
➧ Nepopírejte násilí pﬁed dûtmi, ﬁeknûte jim pravdu a urãete jim bezpeãné
místo v bytû – pokoj, kter˘ lze zamknout, sousední dÛm, kam se mohou
v pﬁípadû ohroÏení ukr˘t. Pouãte je, Ïe jejich úkolem je zÛstat v bezpeãí,
a nikoliv vás ochraÀovat.
➧ Domluvte si signál se sousedy (napﬁ. svûtlo venku je rozsvícené = volejte
policii).
➧ Nestyìte se vyhledat pomoc pﬁíbuzn˘ch a odborníkÛ.

● KdyÏ jde o Ïivot:
➧ Pokud jste v nebezpeãí a potﬁebujete pomoc, volejte policii.
➧ Pokud jste napaden(a) bûhem volání na policii, nechte telefon vyvû‰en˘,
mluvte a kﬁiãte.
➧ KdyÏ pﬁijede policie, jdûte s ní do jiného pokoje, abyste mohl(a) mluvit bez
pﬁeru‰ování.
➧ Pokud jste zranûn(a), jdûte na pohotovost nebo k lékaﬁi a oznamte, co se
vám stalo. PoÏádejte je, aby va‰i náv‰tûvu zadokumentovali, pﬁípadnû
vám napsali zprávu.
➧ Po útoku ihned neuklízejte a dÛkazy (rozbité sklo, roztrhané obleãení,
chomáãe vlasÛ atd.) uloÏte do igelitového sáãku a pﬁedejte je policii.
➧ ·kody vyfotografujte, snímky dejte vyvolat i s datem, je-li to moÏné.
➧ Zjistûte jména a ãísla zasahujících policistÛ.
➧ Vyhledejte pomoc odborníkÛ.
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INFORMACE
PRO PACIENTY
(DOMÁCÍ NÁSILÍ)

Pﬁes víkend jsem sbalila svÛj
dosavadní Ïivot do dvou kufrÛ a spolu se dvûma mal˘mi dûtmi jsem ode‰la. Koneãnû jsem se rozhodla. Za
zády jsem nechala rodiãe, dÛm, práci, pﬁátele, pﬁedev‰ím jsem za sebou
zanechala mého manÏela, otce
na‰ich dûtí, kter˘ se za dobou na‰eho
souÏití promûnil v nebezpeãné monstrum.
…manÏel urãil pravidla, rozdûlil
úkoly a vládl pevnou rukou despotického diktátora. Stala jsem se sluÏkou
a rohoÏkou a nemûla jsem tu‰ení jak
a proã. Po veãerech byl z na‰ich oken
sly‰et jeho kﬁik. SousedÛm pﬁes ulici
bylo trapnû. Já se ‰ílenû stydûla
a neﬁíkala nikomu nic. Spoleãn˘m
znakem tûchto epizod bylo, Ïe jsem
nechápala, odkud se vzaly, co bylo
pﬁíãinou, co jsem udûlala ‰patnû.
Mûli jsme pﬁece b˘t ‰Èastni. Byli jsme
mladí, zdraví, mûli jsme nádherné
dûti, práci a stﬁechu nad hlavou.
Nebojovala jsem. SnaÏila jsem se
b˘t lep‰í, chtûla jsem vyhovût.
Netu‰ila jsem,
Ïe jen dûlám místo natékajícímu egu,
které posléze dorostlo takov˘ch roz-

mûrÛ, Ïe se vedle nûj nedalo d˘chat.
V˘sledkem byl vÏdy dal‰í útok, kter˘
pﬁi‰el o nûco rychleji neÏ ten minul˘
a s o nûco vût‰í intenzitou. ¤íkala
jsem si, Ïe vydrÏím v‰echno, jen aby
dûti mûly úplnou rodinu. Rozvod mi
pﬁipadal jako sprosté slovo. A pak se
mi to v‰echno vrátilo jako bumerang
– v na‰ich dûtech. Jak dorÛstaly,
zaãalo je víc a víc ovlivÀovat, co se
dûlo kolem nich…
Mnoho lidí si dodnes myslí, Ïe
moje ﬁe‰ení bylo pﬁespﬁíli‰ radikální.
Já ne. Mûla jsem za sebou témûﬁ
deset let domácího násilí v‰ech moÏn˘ch podob a forem. Mûla jsem za
sebou dlouhou cestu od naivní osmnáctileté nevûsty k dospûlé Ïenû
a mámû, která se uãí znát a respektovat sama sebe. Ode‰la jsem daleko
od nûho. V‰echny dal‰í starosti stály
zato. Vidût, jak jsou dûti bezstarostné, jak usínají beze strachu a jak mají
zase jenom dûtské problémy, bylo
pro mû tou nejvût‰í odmûnou.
Uvûdomila jsem si, Ïe jsem dokázala
nûco, co mnoho Ïen pﬁede mnou
dokázat nemohlo. Dostat sebe a dûti
do bezpeãí dﬁív, neÏ bylo pozdû.

POKUD JSTE OBĚTÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ NEVÁHEJTE
NEJDŘÍVE JDE O LIDSKOU DŮSTOJNOST,
Domácí násilí zaãíná tím, Ïe blízká osoba:
–
–
–
–
–

vás opakovanû uráÏí;
vás opakovanû poniÏuje pﬁed ostatními lidmi;
je ve vztahu k vám majetnická a Ïárlivá;
vám zakazuje styk s pﬁáteli a s va‰í rodinou;
kontroluje ve‰keré va‰e finance.

PAK JDE O ZDRAVÍ
Domácí násilí pokraãuje, kdyÏ blízká osoba:
– vám vyhroÏuje a zastra‰uje vás;
– vám opakovanû fyzicky ubliÏuje;
– vás pﬁinutí k sexuálním praktikám, které se vám nelíbí,
nebo je pﬁes vá‰ odpor na vás vykoná;
– opakovanû niãí va‰e vûci.

A NAKONEC JDE O ŽIVOT.
Domácí násilí mÛÏe konãit tím, kdyÏ blízká osoba:
–
–
–
–

poÏaduje naprostou kontrolu nad v‰ím, co dûláte;
ve vás vzbuzuje vydíráním obavy o Ïivot;
vám opakovanû váÏnû fyzicky ubliÏuje;
vám vyhroÏuje zmrzaãením nebo zabitím.

»
»
»

VE VŠECH PŘÍPADECH VOLEJTE LINKU POMOCI
PRO OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ – NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

»»»

VYHLEDAT RADU, PODPORU A POMOC.
KDE HLEDAT RADU A PODPORU – DOPORUČENÉ KONTAKTY
– Pﬁíbuzní, pﬁátelé
– Poradny pro rodinu, manÏelství
a mezilidské vztahy
– Linky dÛvûry v místû
– Linka dÛvûry RIAPS
– Centrum krizové intervence

viz Zlaté stránky
viz Zlaté stránky
222 580 697
284 016 666

nonstop
nonstop

KDE HLEDAT POMOC – DOPORUČENÉ KONTAKTY
– Záchranná sluÏba
– Zdravotnické zaﬁízení
– ROSA
(centrum pro týrané a osamělé ženy)
– Azylová zaﬁízení v místû
– Bíl˘ kruh bezpeãí
(poradna pro oběti trestných činů)

155
nonstop
praktick˘ lékaﬁ
241 432 466
602 246 102
informace poskytne DONA linka
257 317 110
nonstop

KDE HLEDAT ZÁCHRANU – DOPORUČENÉ KONTAKTY
–
–
–
–
–

Policie âR
Záchranná sluÏba
Zdravotnické zaﬁízení
Azylová zaﬁízení v místû
ROSA
(centrum pro týrané a osamělé ženy)
– Bíl˘ kruh bezpeãí
(poradna pro oběti trestných činů)

158
nonstop
155
nonstop
praktick˘ lékaﬁ
informace poskytne DONA linka
241 432 466
602 246 102
257 317 110
nonstop

DONA LINKA 2 51 51 13 13

