POBOČKY A KONZULTAČNÍ HODINY
NYMBURK - tel.:775 561 844 nebo 775 561 847
nám. Přemyslovců 14/11 (budova České spořitelny, 2. patro)
Pondělí: 9:00-12:00
Středa: 9:00-12:00 a 13:00-16:00

Kolín- tel.: 776 561 895 nebo 775 561 847

Intervenční
centrum
Respondeo

Na Pustině 1068 (budova Kolárka pod OD Tesco)
Čtvrtek: 13:00-16:00

POMÁHÁME
MLADÁ BOLESLAV - tel.: 775 561 881 nebo 775 561 847

KONKRÉTNÍM LIDEM.

Sirotkova 1242 (budova bývalého Telecomu).
Naše práce, to nejsou jen anonymní čísla ve výkazech. Denně

Středa: 10:00-12:00

pomáháme konkrétním lidem s jejich příběhy, starostmi a bolestmi.

Čtvrtek: 13:00-16:00

Známe jejich trápení, prožíváme ho s nimi a děláme všechno pro
to, aby na své cestě nezůstali sami, ale aby u nás našli to, co doma ztratili: pochopení a podporu.

Ambulantní forma: 1 intervence
Terénní forma: 1 intervence

“S přítelem čekám miminko,
na které se moc těším. On ne. Nevěří, že je jeho,
a tak mě nazývá kurvou a štětkou. Také říká, že toho spratka ze
mě vymlátí. Bil mě už před těhotenstvím a já doufala, že ho miminko změní. K rodičům jsem se odstěhovala poté, co mě povalil na
zem a začal mě tlouct pěstí do břicha. Já i děťátko jsme v pořádku
a stále doufám, že se přítel změní a budeme žít jako rodina.”

Na problémy nejste sami.

Petra (21), Kolínsko
“Přemýšlím co dál... Svůj dům jsem přenechal dětem s tím, že zde
budu moci obývat jednu místnost v přízemí. Celý život jsem dětem
pomáhal a dnes mám pocit, že nevím, proč tu ještě jsem. Dcera na
mě často křičí, že už nic nedělám, nic neumím... Dává mi najevo,
že mé zdravotní problémy jsou jen výmysly. Někdy mě i uhodí.
Často slyším, že bych měl odejít do domova pro seniory a dát jim
pokoj. Já bych ale raději zůstal ve svém domečku a dožil důstojně
svůj život. ”

Marek (72), Nymbursko

Intervenční centrum Respondeo
nám. Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk
tel./fax: 325 511 148
mobil: 775 561 847
obeti@respondeo.cz
www.respondeo.cz
Www.facebook.com/respondeo

Intervenční centrum
Respondeo
p o mo c o b ě t e m d o má c í h o n á si l í

Nabízíme účinnou a diskrétní pomoc.
VŠEM , PR O KT ER É SE D OM O V ST AL MÍ ST EM PLN ÝM BOL EST I.

WW W.R E S PO N D E O.C Z

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let, ohrožené násilným chováním ze strany
svých blízkých nebo ze strany těch, kdo s nimi žijí ve společném obydlí.
PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ
Naší prioritou je najít bezpečné řešení pro všechny, kdo se na nás s důvěrou obrací. Po prvotní
psychické stabilzaci předkládáme a vysvětlujeme

Domácí násilí je jednou z nejhorších forem útisku, protože se před ním lze jen těžko bránit. Odehrává

východiska z krizové situace i jejich rizika.

se za zdmi domovů, pečlivě skryto před zraky okolí. Navíc v místě, kde člověk hledá spíše útočiště,

NAŠ E H LAV NÍ Z ÁS AD Y:

klid a bezpečí. Agresorem je někdo z našich blízkých, často právě ten, komu jsme v životě dali největ-

• BEZPLATNOST

ší důvěru. Jeho selhání pak vnímáme také jako selhání svoje a máme tendenci jej omlouvat...

• ANONYMITA
• DISKRÉTNOST

S námi to zvládnete, jsme tady pro Vás.

• DOBROVOLNOST

SÍLA INTERVENČNÍHO CENTRA

ZPŮSOBY POMOCI

Není dobré před násilím zavírat oči a bagateli-

Zákon nám ukládá do 48 hodin kontaktovat

zovat jej. Pak se totiž stává běžnou součástí

ohroženou osobu, pokud policie vykáže násilní-

našeho života a jen se více stupňuje.

ka ze společného obydlí. Dále poskytujeme

Síla Intervenčního centra spočívá v tom, že

psychosociální a sociálně-právní poradenství

klient své problémy sdílí s jediným pracovní-

prostřednictvím osobních a telefonických roz-

kem, který je mu stále nablízku. Vzájemně

hovorů nebo e-mailové komunikace.

budovaný vztah zůstává osobní, důvěrný a plný

Nezbytná je aktivní pomoc při sestavování

respektu k individuálním potřebám klienta.

bezpečnostních plánů, dokumentů, návrhů a

Když se ale rozhodne situaci řešit, má na své

podání. Doprovázíme a asistujeme při různých

straně kromě bohatých zkušeností a profesio-

jednáních s úřady, lékaři, policií, soudy…

nality konzultanta i tým dalších sociálních pra-

Rádi zprostředkujeme kontakt na organizace

covníků, právníka, policii a mnoho spolupracují-

návazné péče a na odborné psychologické

cích institucí. To vše stále diskrétně a v duchu

poradenství.

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

vzájemného pochopení.

MÁME MNOHO ZKUŠENOSTÍ S RŮZNÝMI PŘÍBĚHY. MŮŽEME POMOCI I VÁM.
Zavolejte nám na 775 561 847 nebo pište na: obeti@respondeo.cz. Rádi Vás vyslechneme a pomůžeme najít řešení.

PLNÁ ASISTENCE
Následně poskytujeme klientovi podporu při veškerých právních a bezpečnostních úkonech. V
neznámé situaci nezůstává sám. Pomáháme mu
sepisovat dokumenty, jednat s úřady, policií...

DODEJTE SI ODVAHU!
Potřebujete pomoci? Nebo víte o někom takovém
ve svém okolí? Kontaktujte nás—naprosto anonymně a nezávazně, není to tak těžké. Profesionální a dostupná pomoc je tu pro každého...

