
Násilie páchané na ženách sa týka násvšetkých
Rozpoznanie násilia:

Fyzické násilie: môžemať široké spektrum intenzity. Fyzické násilie nie je len bitie, údery,
fackovanie, kopanie ale i sácanie, ťahanie za vlasy, odopieranie jedla, spánku a iné.
S telesnýmnásilím sa často spája i ničenie majetku, s následkom ohrozenia zdravia a života
ženy.

Psychické násilie: zahŕňa citové a slovné týranie, ženaho pociťuje ako ničenie pocitu
vlastnej hodnoty a psychického zdravia. Patrí sem zosmiešňovanie doma i na verejnosti,

urážlivé poznámky o výzorealebo charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti.

Sexualizované násilie: zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré súženenanútené. Je aktom agresie

a zneužitia moci, a nie výsledkomnekontrolovateľnýchsexuálnych pudov.

Sociálne násilie: má za cieľ ženuizolovať os spoločnosti a získať nad ňoukontrolu. K jeho
formám patrí bránenie stretávať sa s rodinou, priateľmi a priatelkami, zamykanie
v domácnosti, odhlásenie telefónu, sledovanie telefonátov, emailov, zakazovanie používať
auto a podobné.

Ekonomické násilie: znamenánerovnováha v prístupe k finančným zdrojom a využívanie

silnejšej ekonomickej pozície. Patrí sem neprispievanie a odmietanie podieľať sa finančne na
chode domácnosti a starostlivosti o deti, odopieranie prístupu k spoločnému účtu, bránenie vo
vykonávaní zamestnania, utajovanie príjmov alebo výdavkova iné.

AK vy ALEBO NIEKTO VO VAŠOM OKOLÍ POTREBUJE POMOC

Ak viete o tom, ževo vašomokolí dochádza k násiliu, volajte políciu číslo 158.

Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom Urade práce
sociálnych vecí a rodiny.

Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia, asistenciu a pomoc
poskytujú i občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia sociálnych služieb.

Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH
SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH!

(Nie) obeťou násilia?!
Násilie na ženách je pôruŠenie Íl.'dských práv

a forrna diskrirninácie žien. Sú to všetky činy rodovo
násilia, ktoré rnajú alebo môžu rľ'iať

za následok telesnú, sexuálnu, duševnú,
ale aj ekonornickú ujmu alebo Žien

vrátane vyhrážania sa takýrnito činrni, nátlaku
alebo svojvoľného zbavenia slobody,

či už verejnorn alebo v súkrc.rnnorn živote.
Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií.
všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

volania 112
polícia 158
www-zastavrnenasilie.sk


