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Psychosociální centrum Acorus – centrum
pro pomoc obûtem domácího násilí
Psychosociální centrum Acorus nabízí víceúrovÀovou
pomoc obûtem domácího násilí a jejich dûtem. Obsahem
pomoci je krizová telefonní linka, e-mailové poradenství,
ambulantní pomoc, krizová lÛÏka, pobytov˘ program
a následná pomoc s moÏností sociálního bydlení.
Kontakt: Acorus, Legerova 20, 120 00 Praha 2;
e-mail: acorus@atlas.cz; http://www.acorus.cz
Krizová linka: 283 892 772 (non stop)

ROSA – informaãní a poradenské centrum
pro Ïeny-obûti domácího násilí
Obãanské sdruÏení ROSA nabízí bezplatnou komplexní
pomoc Ïenám-obûtem domácího násilí. Vedle psychosociálního, psychologického a právního poradenství pro nû
zaji‰Èuje i ubytování v azylovém domû a azylov˘ch bytech
s utajenou adresou. Vedle pﬁímé pomoci je ROSA aktivní
i v prevenci domácího násilí.
Kontakt: ROSA, Podolská 25, 147 00 Praha 4;
tel.: 241 432 466; e-mail: rosa@telecom.cz;
http://www.rosa-os.cz
Krizová linka: 602 246 102 (v‰ední dny 8:00–18:00)

Slezská diakonie – Poradna ELPIS
Slezská diakonie je organizací pro kﬁesÈanskou sociální
práci. Poradny ELPIS Slezské diakonie se specializují na
pomoc obûtem násilí, t˘rání a zneuÏívání. Bezplatnû a anonymnû poskytují sociálnû-právní poradenství, psychologickou péãi ãi právní poradenství, zprostﬁedkovávají azylové
ubytování a provádûjí preventivní programy na ‰kolách.
Kontakt:
• Elpis Ostrava, 28. ﬁíjna 86, 702 00 Ostrava;
tel.: 596 615 935; e-mail: elpis.os@slezskadiakonie.cz
• Elpis Havíﬁov, Opletalova 4, 736 01 Havíﬁov;
tel.: 596 812 764; e-mail: elpis.ha@slezskadiakonie.cz
• Elpis Tﬁinec, Hraniãní 280, 739 61 Tﬁinec – Kanada;
tel.: 558 320 300; e-mail: elpis.tc@slezskadiakonie.cz
http://www.slezskadiakonie.cz
Konzultaãní hodiny pro veﬁejnost:
po, st 8:00–12:00 a 13:00–16:00; pá (jen Havíﬁov a Tﬁinec)
8:00–12:00

Více informací o domácím násilí a kontaktech naleznete na
internetov˘ch stránkách www.koordona.cz.

KOORDONA – Koalice organizací
proti domácímu násilí na Ïenách
KOORDONA – Koalice organizací proti domácímu násilí
na Ïenách je dobrovoln˘m úãelov˘m seskupením organizací, které se zab˘vají pﬁímou i nepﬁímou pomocí Ïenám –
obûtem domácího násilí. Mezi její základní cíle patﬁí poukazovat na problémy, kter˘m obûti domácího násilí musí
ãelit, a spoleãnû se státními i dal‰ími institucemi a organizacemi hledat nejefektivnûj‰í cesty jejich ﬁe‰ení.
KOORDONA – Koalice organizací proti domácímu násilí
na Ïenách zároveÀ chce iniciovat vznik standardÛ pomoci
obûtem domácího násilí, které by mûly platit jak v organizacích poskytujících poradenství, tak v azylov˘ch domech,
a rozpoutat diskusi o dopadu domácího násilí na dûti, jeho
svûdky, a informovat o nûm odpovûdné orgány péãe
o dítû. K ãinnostem KOORDONY také patﬁí zvy‰ování
povûdomí o domácím násilí a jeho závaÏnosti mezi odbornou i ‰ir‰í veﬁejností.

Domácí násilí:
kam se obrátit
Více naleznete na www.koordona.cz.

Leták byl vydán za finanãní podpory Ligy lidsk˘ch práv.
– druhé aktualizované vydání (podzim 2005)
– vyti‰tûno na recyklovaném papíﬁe

www.koordona.cz
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Organizace, které se ve své ãinnosti zab˘vají
pﬁímou i nepﬁímou pomocí Ïenám-obûtem
domácího násilí:
ADRA, Hradec Králové –
Pyramida pomoci a rozvoje
ADRA je mezinárodní humanitární organizace, která má
své poboãky po celé âR. Poboãka v Hradci Králové provozuje poradnu pro obûti násilí a trestn˘ch ãinÛ, kter˘m
poskytuje informace, právní a psychosociální pomoc.
Îenám, obûtem domácího násilí, nabízí dal‰í potﬁebné
kontakty; pomoc pﬁi sepisování Ïádostí, Ïalob apod.;
psychickou podporu; terapii a sociální zázemí.
Kontakt: ADRA, Tﬁ. E. Bene‰e 575, 500 12 Hradec
Králové; tel.: 495 262 214, mobil: 606 824 104;
e-mail: adra@adra.cz
Konzultaãní hodiny pro veﬁejnost (lépe se pﬁedem
objednat): po, st 14:00–18:00; út, ãt 9:00–12:00

âeská katolická charita – projekt Magdala
Magdala je síÈov˘ projekt SdruÏení âeská katolická charita. Vûnuje se aktivitám proti domácímu násilí a obchodování s lidmi. Projekt zaji‰Èuje koordinaci pﬁím˘ch komplexních sluÏeb Ïenám a jejich dûtem, které se staly obûtí
domácího násilí nebo obchodování s lidmi – poradenství,
telefonickou linku pomoci, krizovou intervenci, bezpeãné
utajené ubytování, dlouhodobou v‰estrannou podporu,
individuální pﬁístup.
Kontakt: Projekt Magdala – koordinaãní centrum,
Lond˘nská 44, 120 00 Praha 2; tel.: 224 246 521,
mobil: 603 588 440; e-mail: krpalkova@caritas.cz

Élektra – centrum pomoci Ïenám
zneuÏit˘m v dûtství

Nezávislé sociálnû ekologické hnutí –
NESEHNUTÍ Brno

Obãanské sdruÏení Élektra se specializuje na pomoc obûtem sexuálního násilí, jejich pﬁíbuzn˘m, partnerÛm a partnerkám. Élektra poskytuje krizovou intervenci, individuální
a skupinovou terapii, podpÛrnou terapii, odborné konzultace, krátkodobé v˘cviky, semináﬁe, kurzy.
Kontakt: o. s. Élektra, Michnova 1622; 149 00 Praha 1;
tel./fax: 272 911 110; e-mail: elektra@braillnet.cz;
http://www.centrumelektra.cz

NESEHNUTÍ Brno je nezisková organizace, která se
vûnuje ochranû Ïivotního prostﬁedí a lidsk˘ch práv.
V rámci kampanû Îenská práva jsou lidská práva se zamûﬁuje na zmûnu postojÛ k otázkám tradiãního rozdûlení
muÏsk˘ch a Ïensk˘ch rolí ve spoleãnosti a na ﬁe‰ení problémÛ z nûho vypl˘vajících – problematiku rovn˘ch pﬁíleÏitostí Ïen a muÏÛ v rÛzn˘ch sférách Ïivota, násilí na
Ïenách vãetnû domácího násilí. Organizuje vzdûlávací aktivity, publikuje informaãní materiály.
Kontakt: NESEHNUTÍ Brno, Údolní 44, 602 00 Brno;
tel./fax: 543 245 342; e-mail: zenskaprava@nesehnuti.cz;
http://www.nesehnuti.cz, http://zenskaprava.ecn.cz

Liga lidsk˘ch práv – program
Poradna pro Ïeny v tísni
Liga lidsk˘ch práv – program Poradna pro Ïeny v tísni se
sídlem v Brnû poskytuje komplexní pﬁímou pomoc obûtem domácího násilí a doplÀkovû také obûtem znásilnûní
a sexuálního zneuÏívání. Pomáhá zejména formou psychologického a právního poradenství, poskytuje krizovou
intervenci, sepsání právních podání, doprovod na úﬁady
a k soudu, zprostﬁedkování azylového ubytování, zprostﬁedkování kontaktu na dal‰í odborníky/odbornice.
Kontakt: tel.: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00–17:00)
e-mail: zenavtisni@llp.cz; http://www.llp.cz
Krizová linka: 737 834 345 (dennû 7:00–22:00)

Magdalenium
Brnûnské obãanské sdruÏení Magdalenium je provozovatelem zaﬁízení s krizov˘mi a pﬁechodn˘mi lÛÏky pro Ïeny,
obûti domácího násilí s následnou psychologickou, sociální
a právní pomocí.
Kontakt: mobil: 776 718 459 (non stop)
email: magdalenium2@volny.cz

âesk˘ svaz Ïen

Most k Ïivotu

âesk˘ svaz Ïen je nevládní Ïenskou organizací zab˘vající
se tématikou, která souvisí s postavením Ïeny ve spoleãnosti. Zamûﬁuje se pﬁedev‰ím na projekty spolupráce,
partnerství, pomoci a osvûty. TûÏi‰tû ãinnosti základních
organizací âSÎ spoãívá ve spoleãensk˘ch, zájmov˘ch, kulturních a vzdûlávacích aktivitách.
Kontakt na ústﬁedí: âSÎ, Panská 7, 111 53 Praha 1;
tel.: 224 211 017; e-mail: info@csz.cz; http://www.csz.cz

Most k Ïivotu o. p. s. je nezávislá, nepolitická a nezisková
organizace, která vyvíjí ãinnost v oblasti rekvalifikaãního
a celoÏivotního vzdûlávání, zaji‰Èuje provoz azylového bydlení pro matky s dûtmi v krizi a psychosociální poradnu.
Poskytuje pomoc a poradenství obûtem domácího násilí.
Kontakt: Most k Ïivotu, ·ikmá 300, 541 03 Trutnov 3;
tel./fax: 499 841 998, mobil: 777 303 115;
e-mail: most.k.zivotu@volny.cz; http://www.mostkzivotu.cz

Obãanská poradna Nymburk
Obãanská poradna Nymburk je nezávisl˘m místem bezplatné, dÛvûrné a nestranné pomoci, která provází obãany/obãanky pﬁi ﬁe‰ení jejich obtíÏí. Poskytuje rady, informace i praktickou pomoc v‰em, kdo se na ni obrátí. Usiluje o to, aby lidé netrpûli neznalostí sv˘ch práv a povinností, neznalostí dostupn˘ch sluÏeb nebo neschopností
vyjádﬁit úãinnû své potﬁeby.
Kontakt: Obãanská poradna, Palackého 449,
288 02 Nymburk; tel./fax: 325 511 148 (v konzultaãních
hodinách), mobil: 737 104 928 (v prÛbûhu celého t˘dne);
e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz;
http://www.obcanskeporadny.cz
Konzultaãní hodiny pro veﬁejnost:
po 8:30–11:30 a 12:30–18:00; st, pá 8:30–11:30

proFem – projekt AdvoCats for Women
proFem o. p. s. je Ïenská nezisková organizace pracující
na poli lidsk˘ch Ïensk˘ch práv. TûÏi‰tûm je bezplatné
právní poradenství a právní pomoc Ïenám, které se dostaly do styku s (nejen domácím) násilím. Právní poradenství
a právní pomoc jsou nabízeny v Praze, Brnû a Mostu.
Kontakt: proFem, Gorazdova 20, 120 00 Praha 2;
tel./fax: 224 917 224; e-mail: info@profem.cz;
http://www.profem.cz
Linka právní pomoci Ïenám – obûtem (domácího) násilí:
224 910 744 (kaÏdou stﬁedu 18:30–20:30)

