
Násilie v
domácnosti
je trestné...
žiadne
výhovorky

Doncaster

Pomoc ženám v Doncasteri 01302 326411

Poradenstvo Mestského úradu v 
Doncasteri pri bezdomovectve 01302 862043

Psychologické služby pre obete 
znásilnenia a sexuálneho zneužitia 01302 360421

Pomoc obetiam v Doncasteri 01302 365531

Nezávislí advokáti pre obete násilia 
v domácnosti v Doncasteri 01302 737080

Barnsley

Skupina pre obete násilia 
v domácnosti v Barnsley 
(Pathways) 01226 249800

Pomoc obetiam 01226 243761

Krízová linka pre obete sexuálneho 
zneužitia a znásilnenia v Barnsley 
(BSARCH) 01226 298560

Koordinátor Barnsley MBC pre 
násilie v domácnosti 01226 774966

Rotherham

Voľby a možnosti 01709 838400

Pomoc obetiam 01709 361076

Nezávislá služba advokácie pri 
násilí v domácnosti 01709 823196

Psychologické služby pre ženy V 
Rotehrhame 01709 835482

Služby pre mládež (13-19 rokov)  01709 255266

Polícia v South Yorkshire

Ak je ohrozený život, alebo zločin 
práve prebieha, zavolajte na 999

Pre všeobecné otázky alebo 
nahlásenie zločinu, ktorý sa už 
odohral, volajte na 101

Sheffield

Linka pomoci pri násilí v domácnosti  0808 2000247

Nezávislá služba advokácie pri 
násilí v domácnosti 01142 493920

Linka pomoci pri násilí v domácnosti 
v Sheffielde (vrátane pomoci 
mužom) sheffielddact.org.uk 0808 8082241

Projekty pomoci v komunite

Terénna pomoc pri násilí v 
domácnosti v Sheffielde (vrátane 
pomoci mužom) 0114 2412749

Ďalšie podporné služby

Pomoc obetiam (vrátane služieb pre 
mužské obete násilia)  0114 2758411

Psychologické centrum pre obete 
znásilnenia a sexuálneho zneužitia 0114 2618990

Psychologické a terapeutické služby 
pre ženy v Sheffielde 0114 2752157

Broken Rainbow Linka pomoci pri 
násilí v domácnosti pre LGBT ľudí 0300 9995428

NSPCC centrum pre mladých 0114 2289200

Sociálne služby (nonstop) 0114 2734855
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• Vyhľadajte odborné rady a pomoc miestnych 
terénnych organizácií, služieb pre obete násilia 
v domácnosti a liniek pomoci.

•  Zvážte, ako vás môžu organizácie bezpečne 
kontaktovať, napríklad na čísle v práci alebo na 
adrese u kamaráta či kamarátky.

•  Zvážte, kde môžete rýchlo a ľahko použiť telefón 
a ktorých ľudí môžete bezpečne kontaktovať – 
naučte sa naspamäť zoznam núdzových čísiel, 
napríklad kamarátov, polície, či podporných 
organizácií.

•  Zvážte signál pre deti, rodinu, susedov, 
kamarátov alebo kolegov, ktorý im ukáže, že 
majú zavolať políciu, keď bude potrebná pomoc.

•  Vopred si premyslite únikové cesty. Ak je to 
možné, vyhnite sa miestnostiam bez východu 
alebo so zbraňami (napr. kúpeľňa či kuchyňa).

•  Pokúste sa ušetriť peniaze na cestovné lístky a 
ďalšie výdaje.

•  So všetkými zraneniami choďte ku lekárovi, aby 
ich zaznamenal, a, ak je to možné, odfotil. To sa 
môže neskôr použiť ako podporný materiál pri 
súdnych procesoch alebo žiadostiach o bývanie.

•  Buďte opatrní pri výbere ľudí, ktorým sa zveríte s 
plánmi na odchod.

• Zvážte, či je súdny príkaz schodná možnosť - 
vyhľadajte rady právnika.

•  Dajte si vyrobiť rezervné kľúče od domu a/alebo 
auta, a uložte ich na bezpečné miesto.

•  Pripravte si tašku s náhradným oblečením, 
telefónnymi číslami, kľúčmi a peniazmi, a uložte 
ju na bezpečné miesto, odkiaľ sa dá rýchlo vziať, 
alebo ju nechajte u kamaráta, ktorému veríte.

•  Pre prípad úteku majte poruke nasledovné:
-  Dôležité dokumenty, ako rodné listy, kartičky 

poistenca, vodičský preukaz, rozvodové 
dokumenty, dokumenty o hypotékach a 
pôžičkách, informácie o poistení, školské a 
lekárske záznamy, dokumenty z úradu práce a 
imigračné dokumenty, a dokumenty zo súdu.

-  Kreditné karty, číslo účtu.
-  Nejaké peniaze.
-  Rezervné kľúče – od auta, domu a práce.
-  Lieky a lekárske predpisy, vrátane tých pre deti.
-  Telefónne čísla a adresy rodiny, kamarátov, 

lekárov, právnikov a komunitných organizácií.
-  Oblečenie a veci dôležité pre vás a vaše deti.
-  Fotografie a ďalšie veci s osobnou hodnotou, 

ako napríklad šperky.
• Zoberte so sebou identifikáciu, ktorá môže 

ostatným pomôcť ochrániť vás pred násilníkom, 
ako napríklad fotku násilníka z nedávnej doby a 
údaje o jeho aute.

•  Porozprávajte sa s deťmi o možnosti odchodu a 
pokúste sa so sebou zobrať všetky deti, aj keď sa 
to z dlhodobého hľadiska môže zmeniť.

Napr. po rozchode (vo vašom vlastnom dome 
alebo po presťahovaní)
• Vyhľadajte rady právnika ohľadom úpravy styku 

s deťmi, žiadostí o bývanie a možností vydania 
súdnych príkazov.

•  Zmeňte si telefónne čísla na tajné a nastavte 
analýzu hovorov. Uložte si do telefónu 
pohotovostné čísla.

•  Vymeňte zámky a nainštalujte bezpečnostný 
systém, požiarne alarmy a svetlo vonku.

•  Upovedomte susedov, zamestnávateľov a školy o 
všetkých súdnych príkazoch a požiadajte ich, aby 
zavolali políciu hneď, ako uvidia násilníka v okolí.

• Uistite sa, či školy, a všetci, ktorí sa starajú o 
vaše deti, vedia, kto má povolenie ich vyzdvihnúť.

•  Pred, počas a po všetkých kontaktných 
návštevách urobte v prípade potreby 
bezpečnostné opatrenia.

•  Zvážte zmenu zvyčajných rutín ohľadom školy 
a práce, napríklad čas a spôsob dopravy, a 
zvyčajnú trasu.

•  Vyhnite sa bankám, obchodom a ďalším miestam, 
na ktoré ste chodili, keď ste žili s násilníkom.

•  Vymyslite si kód vo forme slova pre rodinu, 
kolegov, učiteľov alebo kamarátov, aby vedeli, 
kedy majú privolať na pomoc políciu.

• Urobte si kópie všetkých potrebných 
dokumentov (vrátane súdnych rozhodnutí 
v občianskoprávnych sporoch) a písomné 
záznamy o všetkých ďalších incidentoch.

AK BÝVATE S PÁCHATEĽOM 
NÁSILIA

AK PLÁNUJETE ODCHOD AK NEBÝVATE S PÁCHATEĽOM 
NÁSILIA


