Kontaktujte nás
Poradenské centrum R-R Praha
Bolzanova 1, Praha 1; tel.: 777 180 107
e-mail: praha@rozkosbezrizika.cz

Je rozhodně
dobrý se svěřit…

Poradenské centrum R-R Brno
Vlhká 10, Brno; tel.: 724 180 136
e-mail: brno@rozkosbezrizika.cz
Poradenské centrum R-R České Budějovice
Česká 20, České Budějovice; tel.: 775 133 133
e-mail: budejovicko@rozkosbezrizika.cz
Internetová poradna R-R:
www.poradna-rr.cz
Terénní týmy:

e-mail: ustecko@rozkosbezrizika.cz, tel.: 777 180 004
e-mail: liberecko@rozkosbezrizika.cz, tel.: 777 180 357
e-mail: hradecko@rozkosbezrizika.cz, tel.: 777 180 006
e-mail: vysocina@rozkosbezrizika.cz, tel.: 777 180 209
e-mail: ostravsko@rozkosbezrizika.cz, tel.: 777 180 186

Více na: www.rozkosbezrizika.cz

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. poskytuje službu
PRÁVNÍCH INFORMACÍ ženám, které aktuálně pracují
v sexbyznysu, či v něm pracovaly v minulosti.
Byla jste podvedena, okradena nebo jste se stala
obětí jiné trestné činnosti? Zneužil někdo Vaše
fotky, vyhrožuje Vám někdo, nutí Vás dělat něco, co
nechcete? Máte strach, cítíte se ohrožena? Napadl
Vás někdo? Nevíte, jak se bránit?
Nejste v tom sama! Jsme tu pro Vás.
Nabízíme Vám pomoc a podporu.
Víte, jaká máte práva?
Jakým způsobem můžete řešit svou situaci?
Na tyto a další otázky Vám odpovíme
a poradíme, jak dál.

Nabízíme Vám

Nebuďte na to sama
„Rozhodně, ať ty holky zajdou třeba za váma. Vím,
že to pomůže, i prostě cizímu člověku, kterej prostě
chápe, má už něco vyslechnutýho, je rozhodně dobrý
se svěřit.“

Sociální poradenství – jak

předcházet nebezpečným situacím při Vaší práci, jak
zvládnout obtížnou situaci po
napadení. Pokud se obáváte napadení, nebo Vám někdo vyhrožuje, pomůžeme
Vám připravit bezpečnostní plán.
Právní informace – poskytneme Vám informa-

ce o trestním řízení a Vašich právech a postavení
v něm. Poradíme Vám, jak žádat o náhradu škody
či peněžitou pomoc v případě, že jste se stala obětí trestného činu, pomůžeme Vám napsat trestní
oznámení, zajistíme pro Vás právní pomoc.

Doprovod důvěrnicí – můžeme Vás doprovodit

k úkonům trestního řízení a poskytnout Vám oporu.

Terapeutickou pomoc – zprostředkujeme Vám

setkání s terapeutkami R-R.

Pomoc v krizi – jste v krizové situaci a nevíte, jak

dál? Vyslechneme Vás a podpoříme Vás.

(Jana, 7 let zkušeností, priváty, kluby)

„Šla jsem na focení prádla aktů bez detailů. Přišla
jsem do agentury, dostala jsem nějaký číslo a začali
mě fotit v prádle a bez prádla. Potom mi řekli, že
musím masturbovat před kamerou. Prý, že to je pro
šéfa. Se vším jsem souhlasila, protože jsem dostala
informaci, že video nebude na českém trhu. Pak se mi
to rozleželo v hlavě a dostala jsem strach…“
(Bára, klientka R-R)

Služby poskytujeme
zdarma a anonymně.
Domluvte si schůzku v našich
poradenských centrech, napište nám
do internetové poradny R-R nebo kontaktujte naše
terénní týmy působící ve 12 krajích ČR.

