
Nebojte se svěřit, že vás partner bije!

Bojíte se partnera? Psychicky Vás týrá, fyzicky napadá?  Neváhejte, obraťte se s důvěrou na
intervenční centrum Oblastní charity Hradec Králové, kde vám mohou pomoci. Nečekejte, až
bude ještě hůř. 

Facky, pohlavky, kopance, křik, podezírání, ponižování, žárlivé scény, i tak bohužel může vypadat
partnerský vztah. Láska, přátelství, důvěra, která dva lidi spojila, se v průběhu dnů, týdnů, roků mění
v bolestnou nenávist, strach o sebe, milované děti. Hezký život, po kterém každý touží a chce mít,
se mění v pouhé přežívání dní v úzkostech a v obavách, co zase přijde.  Intervenční centrum pro
osoby ohrožené domácím násilím se problematikou násilí ve vztazích zabývá již od roku 2007. 
O pomoc žádají většinou ženy. Zklamané, zoufalé, zmlácené, dlouho věří, že se vše nějak ve vztahu
urovná a jejich partner bude opět tím laskavým a pozorným manželem. I jejich trpělivost, či upřímná
obava jejich blízkého, který si všímá, že není něco v pořádku, má své hranice. Přijdou, zavolají, napíší.
V tu chvíli již nejsou na svůj problém samy. 

Společně s pracovnicemi Intervenčního centra nachází v rámci návštěv v zařízení opět samy sebe.
Nachází pomoc a velkou podporu a sílu vybojovat si své místo na slunci, aby mohly začít znovu a
jinak. Ženy získávají zpět jistotu, že mají ve své blízkosti kolem sebe lidi, kteří je mají rádi a kteří jim
mohou být oporou, třebaže do té chvíle si ani neuvědomovaly, kolik blízkých je jim ochotno pomoci.
Nachází svoji vnitřní sílu, své lidské hodnoty, váží si samy sebe. 
Díky pomoci Intervenčního centra většina z nich dnes žije spokojeným životem, v lásce a bezpečí.
Pokud  i  vy  máte  strach,  neváhejte,  nikdo  nemá  právo  někomu  ubližovat.   Více  informací  na
www.charitahk.cz, 774 591 383.
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