
Když dojde k napadení, 
volejte policii: 158

Po fyzickém napadení navš�vte 
lékaře a požádejte o lékařskou zprávu.

Pokud se rozhodnete situaci 
řešit odchodem z domácnos�, 
promyslete kdy a kam odejít, 
finanční prostředky, bezpečí dě�.

Vezměte si s sebou: průkaz k pobytu, rodné listy, 
pas svůj i dě�, oddací list, kar�čky zdravotní pojišťovny, 
důležité lékařské zprávy, doklady k bankovním účtům, 
platební kartu, nájemní smlouvu. Dále nezapomeňte oblečení 
pro sebe i své dě�, peníze, léky, klíče od bytu, auta, mobilní telefon.

Neodcházejte bez dě�, později by mohl být problém se k nim vrá�t. 

Pokud odejdete od agresora, neznamená to, že Vám bude 
zrušeno pobytové oprávnění!

V případě rozvodu a úpravy poměrů dě� hledá soud nejlepší zájem 
dě�. Fakt, že je jeden z rodičů cizinec, nemá vliv na rozhodnu� 
soudu. Oba rodiče mají stejná rodičovská práva. 

Pokud se budete ch�t poradit, případně najít bezpečné ubytování, 
požádejte o pomoc ACORUS - centrum pro osoby ohrožené 
domácím násilím a SIMI - Sdružení pro integraci a migraci.

NEBUĎTE OBĚTÍ!
NIKDO NEMÁ PRÁVO VÁS NAPADAT 

NEBO PONIŽOVAT!

DOMÁCÍ NÁSILÍ JE TRESTNÝ ČIN!

VY I VAŠE DĚTI SI ZASLOUŽÍTE 
ŽÍT V BEZPEČÍ!



NEBUĎTE OBĚTÍ!

SIMI – Sdružení pro integraci 
a migraci bezplatně nabízí:

·  právní poradenství v oblas� pobytu na území ČR, zaměstnání atd. 
·  sociální poradenství  - pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, vyřizování dokladů, 
  zdravotní péče, komunikaci s úřady, atd. 
·  psychosociální poradenství  
·  rodinné poradenství  - základní informace a rady
·  vzdělávání  - nabídka, zprostředkování odborných kurzů a studia, rekvalifikace
·  telefonické a emailové konzultace

SIMI
Baranova 33, Praha 3
Telefon: 224 224 379, 603 547 450
E-mail: poradna@refug.cz
www.migrace.com

ACORUS bezplatně nabízí:

·  krizovou pomoc – ubytování na krizovém lůžku s neveřejnou adresou
·  azylové ubytování s neveřejnou adresou
·  poradnu pro osoby ohrožené domácím násilím
·  poskytování právních informací obětem trestných činů spáchaných v souvislos� 
  s domácím násilím
·  byty následné pomoci s neveřejnou adresou

ACORUS - centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Dělnická 213/12, Praha 7 (pouze osobní konzultace, ubytování je poskytováno 
na neveřejné adrese)
E-mail: info@acorus.cz 
www.acorus.cz
NONSTOP telefonní linka: 283 892 772

Leták vznikl v rámci projektu "Nebudu obě�!", který podpořila Nadace Open 
Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, financovaného z Norských fondů.
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