PRO DOSPÍVA JÍCÍ
Zvláštní formou domácího násilí může být také násilí mezi mladými lidmi, kteří
spolu chodí. Velké nebezpečí pro tuto skupinu je zejména v tom, že:
Jde o první vztahy, na základě kterých se formují postoje přenášené do
dalších partnerských vztahů. Tolerance násilí je tedy velmi nebezpečná,
jak pro osobu ohroženou, tak i násilnou, může stát jejich celoživotním modelem.
Ohrožená osoba často setrvává ve vztahu ze strachu, aby jí násilná osoba
neublížila. K zajištění bezpečí je třeba spolupráce více lidí, proto není dobré před
nejbližším okolím tajit, že z násilného vztahu odcházíte.
Sýpka 25, 613 00 Brno, Česká republika,
www.ic-brno.cz, www.spondea.cz, www.facebook.com/Spondea
Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu v Brně
– 541 235 511, 608 118 088, oba po–pá: 8.00–18.00, so–ne: 8.00–20.00
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím v Brně
– 739 078 078, po–pá: 8.00–18.00, so–ne: nepřetržitě
Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056,
je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.

Násilí do vztahu nepatří.
Mladí lidé mohou mít tendenci setrvávat v neuspokojivém vztahu z mnoha
důvodů. Mít nějakého partnera je zkrátka lepší než nemít nikoho, možná znají
násilí mezi mužem a ženou z vlastní rodiny, možná doufají, že jejich láska má
sílu násilníka změnit, pomoci mu. Možná uvěřili partnerovi, že jej sami něčím
vyprovokovali.
Problémy, které se neřeší, mají tendenci se zhoršovat. Jestliže mladý člověk
reaguje násilím již nyní, dá se předpokládat, že se jeho chování v budoucnu
samo od sebe nezlepší. V dalších letech může přibývat stresových situací,
vztah zevšední a může se stát nudným, obtěžujícím a samozřejmým.
Máte-li o svém partnerovi/partnerce pochybnosti, nevíte, zda věci, které si
k vám dovoluje jsou ještě v mezích “normálního” vztahu, můžete se na nás obrátit a svoji situaci - třeba i anonymně - prokonzultovat. Jedná-li se o skutečné
násilí, pak je na místě s odborníkem prodiskutovat nejméně problematickou
cestu, která vás z narušeného vztahu může vyvést.

