
Existuje niekto vo vašom  
okolí, kto vás zastrašuje alebo 

 koho sa bojíte?

Program centra Pavee Point: Násilie páchané na ženách 

Program centra Pavee Point: Násilie páchané na ženách (VAW Programme) je 
zameraný na zníženie počtu násilností páchaných na ženách v kočovných a rómskych 
komunitách. Jeho cieľom je zlepšiť prístup k službám a podporným programom 
prostredníctvom spolupráce s organizáciami kočovných skupín, politickými subjektmi 
a podpornými organizáciami. Vytvárame podporné skupiny miestnych kočovných 
skupín a organizácií, ktorých cieľom je zaoberať sa domácim a sexuálnym násilím na 
úrovni miestnej komunity. Zároveň podporujeme vysokú úroveň praxe v organizáciách 
v danej tématike prostredníctvom poskytovania školení a inštrukcií.

Členovia Programu centra Pavee Point: Násilie páchané na ženách (VAW Programme)  
sa neustále zúčastňujú na stretnutiach zameraných na problematiku rodovo 
motivovaného násilia na národnej a regionálnej úrovni a pracujú na tom, aby sa všetky 
potreby a problémy žien z kočovnej a rómskej komunity stali súčasťou  politických 
programov ako aj rozvoja podporných organizácií. 

Pavee Point Traveller & Roma Centre
01 8780255

www.paveepoint.ie
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BojítE sa niEkoho,  
koho milujEtE?
Každý pár sa niekedy poháda, ale ak sa hádky stanú vašou každodennou súčasťou 
a vy sa cítite vystrašená alebo dokonca šikanovaná vaším vlastným partnerom, je to 
znak domáceho násilia. 

V prípade, že sa vás ktorýkoľvek z uvedených znakov dotýka, je možné, že ste sa 
stali obeťou domáceho násilia. 

Neustála kontrola kam a  
s kým chodíte

Neustále ponižovanie pred vašimi 
priateľmi a rodinnými príslušníkmi

Kontrola financií

Obťažovanie prostredníctvom 
SMS alebo telefonických odkazov

Údery alebo iný druh fyzického 
násilia bez svedkov

Nepríjemné poznámky na 
adresu vášho oblečenia

Obviňovanie zo všetkého  
a za všetko

Príkazy čo môžete a  
nemôžete kupovať

Nútený sexuálny styk bez 
vášho súhlasu

Krik, rev, vyhrážky



Formy domáceho násilia sú rôzne ako aj správanie 
ľudí, ktorých sa to týka. Kontrola a moc týrajúcich 

sú centrom toho všetkého.

Druhy domáceho násilia:

Fyzické  
týranie

Citové a psychické 
týranie

Podporné organizácie Polícia

Sexuálne týranie

Súdy

Finančné týranie

DoMÁCe 
NÁSILIE JE ZLOČIN
Podporné organizácie,  

polícia a súdy vám  
môžu pomôcť.



V prípade, že ste sa stali obeťou domáceho násilia:

•  Hovorte o tom s niekým – s blízkou či vzdialenou rodinou,  
s priateľmi 

•  Dôležité telefónne čísla si uschovajte v dosahu – tel. číslo útulku 
pre týrané ženy, miestnej policajnej stanice, taxi služby, osoby, 
ktorej môžete dôverovať

•  Získajte pomoc od podpornej organizácie – od útulku pre týrané 
ženy, miestnej organizácie pre domáce násilie, polície, organizácie 
Ženské hnutie (Women’s Aid) alebo od Krízového centra pre obete 
násilia (Rape Crisis Centre)

• Naplánujte si útek na bezpečné miesto v prípade potreby

ČO VÁm POmôžE  
cítIť Sa bEZPEČNE

organizÁCie, ktoré  
VÁm môžu POmôcť
•  Miestny útulok pre týrané ženy vám poskytne núdzové ubytovanie, 

aktívnu pomoc a potrebné informácie. Miestna organizácia zaoberajúca 
sa domácim násilím vám poskytne číslo na linku dôvery, osobnú 
podporu aj sprievodcu počas súdneho procesu. 
 
Zavolajte na bezplatnú linku pomoci organizácie Ženské hnutie 
(Women’s Aid) 1800 341 900 alebo si vyhľadajte zoznam útulkov a 
miestnych organizácií zaoberajúcich sa domácim násilím na  
www.safeireland.ie 

•  Linka pomoci je telefónne číslo, ktoré je BEZPLATNÉ  
a dôverné a na tomto telefónnom čísle vám poskytnú  
všetky potrebné informácie a podporu.  
 
Organizácia Ženské hnutie (Women’s Aid) má BEZPLATNÚ a  
dôvernú telefónnu linku pomoci: 1800 341 900 (10.00 – 22.00;  
7 dní v týždni okrem 25.decembra), ktorá poskytuje tlmočnícke služby 
v slovenskom, rómskom a ktoromkoľvek inom jazyku.  
 
Organizácia Ženské hnutie  (Women’s Aid) zároveň poskytuje  
osobnú podporu a potrebné informácie, ako aj sprievodcu počas 
súdneho procesu.  
www.womensaid.ie

•  Krízové centrum pre obete násilia v Dubline (Dublin Rape Crisis Centre) 
poskytuje bezplatnú národnú linku pomoci,  podporu, poradenstvo a 
pomoc pri oznámení znásilnenia a sexuálneho napadnutia na polícii.

•  Národná bezplatná linka pomoci Krízového centra pre obete násilia 
v Dubline (Dublin Rape Crisis Centre): 1800 778 888 (24 hodín)  
www.drcc.ie

•  Centrá pre obete násilia po celej krajine poskytujú linky pomoci, 
podporu, poradenstvo a pomoc pri oznámení znásilnenia a sexuálneho 
zneužitia polícii. 
 
Navštívte www.rcni.ie a dozveďte sa viac o krízových centrách vo 
vašom okolí.

alebo

1800 341 900

1800 341 900

1800 778 888


